
 
 

 

Dušní17, 110 00 Praha 1,                                                                                   

tel:+420 222 333 137 

e-mail:prazmova@seznam.cz 

  

              Zápis z rozšířeného jednání KV AVOŠ a dozorčí rady 

Datum konání:  21. 3. 2017 

Čas konání:  13:00 h 

Místo konání  Sídlo AVOŠ, Dušní 17, Praha1, místnost bude upřesněna 

 

Program: 

 

1. 13:00 - 13:05 Zahájení rozšířeného jednání KV AVOŠ a dozorčí rady se zástupci 

sekce zdravotnické a hostů 

Z: předsedkyně 

2. 13:05 - 14:00  Souhrnná informace k výzvě Vyšší odborné školy OP VVV  

-gestor PO3-Ing. Josef Vozáb 

 Z: předsedkyně 

3. 14:00 -14:30 Diskuze s gestorem a pozvanými hosty včetně zástupců sk.2 MŠMT 

Z: předsedkyně 
4. 14:30 -14:35 Schválení programu a časového harmonogramu jednání, kontrola 

zápisu  

     Z: předsedkyně     

5. 14:35 – 15:30 Aktuální informace z jednání předsedkyně a členů KV AVOŠ 

(organizační příprava valné hromady, jednání sekcí včetně pozvání zástupců 

sekcí….) 

Z: předsedkyně a vedoucí sekcí 

 

  

    
                                                                                                                                                                                                         

Markéta Pražmová 

předsedkyně AVOŠ 

 

 

 

 

omluveni: RNDr. Homolka, Ing.Vacková, PhDr. Sehnal, Ing Zátopková (zastoupena doc. 

Nevimou) 



Ad 1: Předsedkyně přivítala hosty jednání z MŠMT včetně zástupců VOŠZ, kteří se z důvodu 

zahraniční stáže nemohou zúčastnit valné hromady dne 4. 4. 2017. 

Ad 2: Ing. Vozáb, gestor PO3 OP VVV zdůvodnil, proč se oddálilo avízo Výzvy VOŠ  

a představil základní aktivity projektu, který bude vyhlášen pravděpodobně v týdnu  

od 3. 4. 2017, konec podávání žádostí  na výzvu VOŠ je plánován na 31. 8. 2017. Všechny 

informace budou představeny i na valné hromadě včetně možnosti diskutovat s gestorem této 

výzvy. V rámci výzvy je nachystáno 7 dílčích aktivit, které musejí být splněny. Každá aktivita 

je přesně popsána včetně jednotlivých výstupů. V rámci přípravy projektu bude nutné 

absolvovat konzultace ve spolupráci s MŠMT, AVOŠ a přizvanými účastníky; pro žadatele je 

připraven rovněž seminář, který se uskuteční po avízu projektu. Pro celý projekt je alokováno 

250 mil. Kč, za každou oborovou oblast bude vybrán jeden projekt (žadatel), který získá 

nejvyšší bodové ohodnocení. Do projektů se musí přihlásit vždy jeden žadatel, který zajistí 

minimálně dva povinné partnery (mají akreditaci v dané oblasti VOŠ) + navíc lze přizvat 

dalšího partnera, který je zapojen oborově do nějaké aktivity. Doporučuje se, aby se netvořila 

pouze konsorcia tří škol, ale aby se vytvářely sítě více partnerů, prosíťovat se lze navzájem 

nejen oborově, ale i územně. 

Ad 3: Hlavní témata diskuze – otázky na gestora projektu aj. 

 Je možnost odborných konzultací pro tvůrce projektu? – Ano, povinné však 

nejsou, pracovníci OP VVV jsou schopni posoudit formální aspekty návrhu  

a vysvětlí principy výzvy. 

 Jsou zveřejněna kritéria hodnocení? – Ano, jsou součástí avíza. 

 Dr. Štix – uvádí, že každá škola je zapojena již do několika projektů a účast 

v dalším může způsobit problémy, přesto deklaruje, že zdravotnické VOŠ se 

budou snažit navázat spolupráci a do projektu se zapojí. 

 Předsedkyně – věří, že tento projekt podpoří další existenci VOŠ a apeluje  

na školy, aby ho svou účastí podpořily. Zároveň děkuje zástupcům všech 

zdravotnických VOŠ a těší se na další spolupráci. 

 Ing. Davídková – projekt je nastaven tak, aby zapojení učitelé dostali dostatečnou 

odměnu za svou práci.  

 Dr. Čapková - projekt je pro VOŠ výhrou a další motivací k činnosti. 

 Ing. Kolářová – výzva pro AVOŠ, aby se školy semkly a v rámci oblastí vzniklo 

pět kvalitních projektů, které budou schváleny. Ing. Vozáb – AVOŠ má v tuto 

chvíli důležitou roli, aby vtáhla i další školy, které nejsou součástí asociace.   

   

Doplnění informací od Mgr. M. Staré, vedoucí odd. odborného vzdělávání sk.2, MŠMT   

k problematice  podávání žádostí, partnerství, cílům projektů – připravovaný projekt  

je dokladem další existence VOŠ, představuje i prostředek pro získání informací, jak VOŠ 

spolupracují s VŠ, výzva je tak způsobem, jak posunout oblast VOŠ dopředu  

(v rámci svých výstupů VOŠ mohou v projektu ukázat, kam chtějí dospět, což se odrazí  

i v připravovaném koncepčním záměru MŠMT). Mgr. Stará dále informuje o dílčích změnách 

novely zákona o pedagogických pracovnících aj. 



Ad 4: Zahájení jednání KV AVOŠ a dozorčí rady – všichni přítomní souhlasili s posledním 

zápisem a programem jednání. Pozvánky na VH  odeslala předsedkyně všem členským 

školám a hostům na základě dohody.  Na základě potvrzené účasti hostů bude u prezence VH 

k dispozici přesný program vystoupení (prezentace).  

Ad 5: Aktuální informace předsedkyně: 

- jednání s ředitelem odboru  sk. 2 P. Bannertem a vedoucí oddělení odborného vzdělávání 

Mgr. Starou o úloze AVOŠ a MŠMT v průběhu realizace Výzvy  VOŠ. Cílem (tj. kvalitním 

výstupem) musí být návrh koncepčního rozvoje VOV do roku 2030. Ten se musí realizovat 

na základě úzké spolupráce škol všech pěti odborných oblastí včetně spolupráce s ostatními 

partnery např. z VŠ a zaměstnavateli. EK bude pozorně sledovat, zda všechny parametry 

jednotlivých aktivit jsou plněny. 

- předsedkyně z podnětu některých členských VOŠZ (oboru Dipl. farmaceutický 

technik) požádala prezidenta UZS ČR Ing. Horeckého o zaslání nesouhlasného 

stanoviska k pozměňovacímu návrhu některých poslanců zdravotnického výboru PS PČR, 

kterým ohrožovali existenci tohoto oboru v případě, že by byl návrh přijat a zahrnut  

do připravené novely zákona, který stanovuje podmínky získávání a uznávání způsobilosti 

k výkonu nelékařských zdravotnických povolání. 

- předsedkyně vyzvala členské školy k zaslání informací o výsledku vlastní iniciativy  

pro zahájení  spolupráce s vysokými školami. Požádala je o zaslání formy spolupráce a její 

zhodnocení (např. smlouva, spolupráce při inovaci vzdělávacích programů, uznávání části 

studia absolventů při dalším studiu na VŠ  etc.). Předsedkyně všem zástupcům 33 škol, 

kteří odpověděli, velmi děkuje za zajímavé informace, se kterými podrobněji seznámí 

účastníky VH. 

Příprava programu valné hromady 

Vedoucí sekcí zajistí: 

- Pozvání zástupce sekce na jednání dne 4. 4. 2017 od 9:00 do 9:45 hodin do určených prostor 

v budově B a C MŠMT, Karmelitská 7. Na vrátnici bude prezenční listina s udaným místem 

jednání sekce. 

- Připraví si prezenční listiny.  

- Na program jednání je nutno zařadit projednání návrhu na možnost změny zařazení školy  

do jiné sekce v případě, že má akreditaci v několika oborech vzdělání (existují školy, které 

mají programy ZDRAV, SOC, EKO, TECH, HUM). Vždy si musí vybrat pouze jednu sekci,  

i když pro účast v Projektu VOŠ mohou být s jedním akreditovaným programem žadatelem  

a v ostatních partnery bez ohledu na zařazení v sekci. Dále provedou kontrolu údajů  

na www.asociacevos.cz  (hlavně kontaktní e-mailové adresy, telefony, názvy škol a adresy). 

Všechny informace o změnách a dalších důležitých závěrech jednání sekcí předají vedoucí 

sekce předsedkyni před zahájením VH. 

http://www.asociacevos.cz/


Diskuse 

Ing. Davídková – možnost spolupráce AVOŠe s nově vznikající Pedagogickou komorou. 

dr. Pytloun – zahájení jednání se zástupci společnosti, pořádající výstavu pomaturitního 

vzdělávání Gaudeamus – možnost spolupráce, výhodnější podmínky pro účast VOŠ  

a prezentace AVOŠ.   

Předsedkyně – informace o počtu  studujících  v jednotlivých oborech VOŠ ve šk. roce 

2016/2017-  na VOŠ  – v současné době se zvyšuje zájem o umělecké obory (podrobnosti 

naleznete na www.nuv.cz v nejnovější publikaci Vývoj vzdělanostní a oborové struktury 

žáků a studentů ve středním a vyšším ... v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu 

práce ve srovnání se stavem v ... počtů přijatých žáků do nástavbového a vyššího odborného 

vzdělávání…). 

dr. Štix – založení slovenské pobočky sítě nemocnic AGIL, která v Ostravě umožní 

vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání, ač nejde jednoznačně o zdravotnickou 

školu, a která navíc nemá zdravotnictví ve svém názvu; tuto skutečnost chápe jako ohrožení 

stávajících zdravotnických škol – Mgr. Stará sděluje, že dané věci nelze podle současné české 

legislativy zabránit.    

 

 

zapsali: Ing. Pražmová, dr. Pytloun 23. 3. 2017 

kontrola zápisu: dr. Svobodová 

 

 

  

.  

 

 


