
 
 

 

Dušní17, 110 00 Praha 1,                                                                                   

tel:+420 222 333 137 

e-mail:prazmova@seznam.cz 

  

            Zápis z  výjezdního jednání KV AVOŠ a dozorčí rady 

 

Datum konání:  21. 2. 2017 

Čas konání:  16:00 h 

Místo konání  Poděbrady  

 

Program: 

 

1. 16:00 -16:05 Schválení programu a časového harmonogramu jednání, kontrola 

zápisu  

              Z: předsedkyně     

 

2. 16:05 - 17:35 Aktuální informace z jednání předsedkyně a členů KV AVOŠ 

      (příprava koncepčního projektu, valné hromady…) 

                     Z: předsedkyně a vedoucí sekcí 

    

3. 17:35 - 18:30 Různé (www.asociacevos.cz), statistické zjišťování, členská 

základna a návrhy na řešení zlepšení spolupráce v rámci AVOŠ 

            Z: předsedkyně a vedoucí sekcí 

 

    
                                                                                                                                                                                                         

Markéta Pražmová 

předsedkyně AVOŠ 

 

 

Omluveni: Ing.Vitisková, Ing.Vacková, Ing. Šteflíčková, PaedDr. Ludačka, PhDr. Kmochová, 

                   Ing. Jakešová 

Ad1: Zápis a program jednání schválen 

Ad2: Informace předsedkyně:  

 1. 2. Informace z jednání AK VOV - tajemník AK VOV sdělil členům AK, že bude nově 

vyžadováno předchozí stanovisko příslušného uznávacího orgánu … (viz Školský zákon, 



§104) u vzdělávacích programů zaměřených na přípravu k výkonu regulovaného povolání 

…, které jsou zařazovány do skupiny oborů 75 Pedagogika, učitelství a sociální péče 

 N 75-32-N/01 Sociální práce  

 N 75-32-N/03 Sociální a humanitární práce  

 N 75-32-N/04 Charitativní a sociální práce  

 N 75-31-N/02 Pedagogika specifických činností ve volném čase 

 N 75-32-N/05 Sociálně právní činnost  

 N 75-31-N/01 Pedagogika volného času a vychovatelství  

 N 75-31-N/03 Předškolní a mimoškolní pedagogika  

 N 75-32-N/06 Sociální pedagogika  

 N 75-32-N/07 Pastorační a sociální práce  

 N 75-32-N/08 Sociální a diakonická práce 

Postup bude identický jako u zdravotnických programů (nejdříve žádost – návrh 

vzdělávacího programu - hodnotí MZ, následně ho tajemník AK VOV  předkládá 

k posouzení AK VOV).  

Důvodem této změny je skutečnost, že stejně jako programy zdravotnické patří programy 

sociální a pedagogické do tzv. regulovaných povolání. Dle informace bude programy se 

sociálním zaměřením posuzovat MPSV (sociální pracovníci) a programy zaměřené např. na 

vychovatelství příslušný odbor MŠMT. Podrobnosti Vám budou včas sděleny. 

 7. 2.  Jednání u ředitele odboru Petra Bannerta, předsedkyně s ním diskutovala o 

absenci zpětné vazby od paní ministryně, která sice v prosinci svolala kulatý stůl, ale 

doposud z jejího kabinetu nemáme žádné zprávy o tom, jaký další postup řešení můžeme 

očekávat; seznámila ho s dopisem, který zaslala řediteli Kanceláře ministryně Mgr. 

Beranovi;  seznámila ho s návrhem novely ŠZ (§ 97 o přestupu studentů z jiné VOŠ 

doplněno o formulaci „nebo studenta VŠ“), který jí byl zaslán paní poslankyní Dobešovou 

a dále doplněn – bohužel se již neprojedná do voleb; předložila mu návrhy na  zastoupení  

AVOŠ v AK VOV od května, kdy končí dvanáctileté funkční období třem členům KV 

AVOŠ - předsedkyni, Ing. Kolářové, RNDr. Homolkovi. 

 8. 2. jednání se zástupci Price Waterhaus - pan Novotný na žádost pana náměstka 

Velčovského provádí šetření, jak lze využít místo dotací z EU v novém programovacím 

období  i pro VOŠ  jiné  finanční nástroje  (granty, půjčky …). Předsedkyně tuto možnost 

vyloučila z důvodu, že  veřejné VOŠ jsou  obvykle součástí se SŠ  a jejich zřizovateli jsou 

kraje, které  rozhodují o těchto nástrojích. U soukromých VOŠ jde rovněž o rozhodnutí 

každého typu společnosti…  

 9. 2. účast předsedkyně na setkání asociací s vedením ČŠI – viz stránky AVOŠ – v sekci 

informace  

 16. 2. účast předsedkyně  na  jednání dílčí a hlavní Plánovací komise OP VVV. Avízo 

výzvy se připravuje na 17.3.2017. ČŠI požadovala na jednání  zvýšení důrazu  na jazykové 

odborné vzdělávání  VOŠ,  prostupnost do SŠ a VŠ, podporu středních pedag. škol, dále 

tzv. digitální občanství, zvýšit kvalitu  vzdělávání na pedag. fakultách a jiných VŠ, které 

připravují učitele, 1.3.2017  má být předložena výzva  pro VOŠ  ke schválení MV OP 

VVV.  O všem budete průběžně informováni. Z důvodu projektové výzvy jsou naše sekce 

rozděleny na odbornou oblast ekonomickou, humanitní, technickou, zdravotnickou a 

pedagogickou včetně sociální. Podrobnosti Vám včas sdělím. Mám již zprávy o tom, že 

některé agentury Vám nabízejí vypracování projektu. Buďte prosím obezřetní, protože 

budete vydávat prostředky předem bez toho, že máte relevantní informace o podmínkách, 

které každý žadatel  musí splnit.     

 17. 2. PT RHSD - vedl náměstek Pícl  



 Kariérní systém - novela zákona o pedag. prac. - ředitel odboru legislativy Němčák 

informoval o změnách nad rámec návrhu v PS - návrh vyhlášky o standardu učitele  

Požadavek: 

- co nejméně administrativy, odsunutí účinnosti tvorby osobního plánu  

pro pedagogy, bude se tvořit vždy na 2 roky a ne všem pedagogům – může se  doplnit 

o to, co už  má a používá nyní ředitel jako tzv. manažerské nástroje, které spojí 

s novým plánem do jednoho dokumentu. 

- Odborníci z praxe si musí doplnit pedagogické vzdělání do 4 roků. Návrh 

poslankyně Putnové pro nárok na dovolenou pro pedagogy v délce  6ti měsíců volna  

po 15ti letech praxe neschválen, 

- Standard učitele nebude právním dokumentem od MŠ po VOŠ, ale bude na úrovni 

metodického dokumentu,  

- diskuze o výši příplatku za třídnictví – požadavek asociace ZŠ, aby byl stejný  

na ZŠ  i  SŠ 

            - budou šablony od r. 2018 v rámci OP VVV na kariérové poradce. 

 Reforma financování nepedagogických pracovníků – představila vedoucí odd. 

 Mgr. Stará – osloveno 10 000 škol (odpovědi přes 4 000)  

- financování nebude podle počtu žáků ve škole, ale podle počtu pracovišť a tříd; 

připraven model, zatím se ještě dořešují  některé pozice u UŠ – údržbářské a technické 

obory, kováři, sklářské školy, odchylky např. u malotřídek, G – velké požadavky… 

 Datové schránky v praxi – prezident CZESHA  J. Zajíček položil otázky: 

Jak postupovat v případě, že někteří rodiče mají DS, nejsou ale uvedeni  

na přihláškách? Stačí 1 DS, nebo musí být 2 – zvlášť pro smluvní vztahy a zvlášť pro 

veřejné právo (např. přihlášky ke studiu…)? 

Odpověď: 

Problematiku je třeba řešit s MV. 

Odpovědi na stránkách MV v sekci dotace, není nezákonné doručovat výsledek 

přijímacího řízení do datové  schránky rodičů,  nelze ani doručit, v případě datové 

schránky  pro fyzické  osoby …. 

Je třeba v budoucnu upravit přihlášky ke studiu. Zatím oznámíte dopisem.  

 Priority paní ministryně uvedl pan Pavlík. Jde o vyhotovení hodnotící zprávy   

ke Strategii 2020. Bude zveřejněna tisková zpráva. Otázka pana Dobšíka, kdo zpracuje 

interní a externí zprávy? Není zapojena odborná veřejnost? Pan Pavlík zmiňuje návrh 

na vznik další Bílé knihy 2. Oficiální informace bude součástí zápisu… 

Ad3: Různé 

 Předsedkyně vyzvala vedoucí sekcí, aby oslovili své členské školy a pozvali je  

na jednání dne 4. 4. 2017 před valnou hromadou cca od 9 hodin (viz pozvánka na VH, 

kterou obdržíte se zápisem) a navrhuje, aby jedním z bodů jednání byl návrh na 

možnost změny zařazení školy do jiné sekce v případě, že má akreditaci v několika 

oborech vzdělání (existují školy, které mají programy ZDRA, SOC, EKO i TECH.) 

Předsedkyně proto vyzývá zástupce členských škol, aby před setkáním s vedoucím 

sekce, nejlépe do 21. 3., kdy budeme připravovat konečnou podobu programu VH, 

sdělili případnou změnu vedoucímu stávající sekce. 

 Předsedkyně zhodnotila výsledky zaslaných statistických údajů a výstupy o počtu 

absolventů a vydaných dodatků k diplomům absolventa (přehled a hodnocení zasláno 

do NÚV) – bude zveřejněno v záložce Informace na www.asociacevos.cz.  

Situace na školách se bohužel nemění. 

http://www.asociacevos.cz/


Diskuze  

 k připravovanému projektu OP VVV – základem přípravy projektu je SWOT analýza, 

jejíž kostru předpřipraví p. Vozáb, následná diskuze se týkala kompetencí autora 

SWOT analýzy – zda nejde pouze o formalismus, anebo zda lze takovou metodou bez 

spolupráce s odborníky získat relevantní data…  

 dr. Sehnal – trvá na tom, že je zde nutná  objektivní reflexe, a proto je do přípravy 

SWOT analýzy nutné zapojit odborníky 

 Mgr. Kočovský – apel na využití stávající situace v rámci tohoto projektu - netrapme 

se tím, co by mělo být, ale klaďme si otázku, co můžeme udělat v rámci našich 

možností  

 Ing. Davídková – musíme nyní využít danou situaci a dané prostředky, do budoucna 

se tato situace pro VOŠ opakovat nebude; každý projekt posune danou oblast dopředu  

 Ing. Kolářová – je tu nevyužitý balík peněz, byl by hřích tyto prostředky nevyčerpat, 

určitě může školám být užitečný; SWOT by měl udělat odborník se znalostí 

problematiky VOV a VOŠ a metodologie SWOT, šablona z MŠMT nemusí být 

vhodná, možná inspirace z projektu KREDO  

 předsedkyně – důležité je, že zde máme nyní projekt, který vzešel z dlouholetého  

           volání mnoha VOŠ, proto se snažíme o jeho úspěšnou realizaci  

 k rozdělení jednotlivých sekcí v rámci projektu do tzv. odborných oblastí: 

pedagogická (včetně sociální), humanitní, zdravotnická, technická, ekonomická. 

Podrobné informace k celé výzvě Vám budou sděleny na jednáních sekcí před 

zahájením valné hromady 4. 4.  2017. a následně v průběhu valné hromady od gestora 

této výzvy. 

 k úpravě názvu sekce, kterou má v gesci (Ing. Davídková) s původním názvem sekce         

VŠ a projektů  je navržen  – nový název –  sekce projektů a vysokých škol. 

         Změna bude navržena k odsouhlasení  valné hromadě. 

         

        Aktuální zpráva ze dne 1.3.2017  

 

        Monitorovací výbor OP VVV schválil výzvu „Vyšší odborné školy“ 

 

   -Avízo k této výzvě bude zveřejněno 17. března 2017 

  - Výzva má být vyhlášena v den naší VH, tj. 4.4.2017 

 

Předsedkyně žádá všechny členské školy, aby dle pravidel výzvy využily    

možnost podat žádost nebo si v rámci sekcí - odborné oblasti, vzájemně 

domlouvaly partnerství, které bude velmi důležité k naplnění všech aktivit, 

které Vám dávají neopakovatelnou  možnost zvýšit úroveň VOV na školách  a 

budou hlavně východiskem pro rozvoj VOV do roku 2030 

 

zapsali: Ing. Markéta Pražmová, dr. Ladislav Pytloun 

kontrola zápisu: Ing. Milena Kolářová 


