Zápis z valné hromady Asociace vyšších odborných škol, která proběhla
4. dubna 2017 (budova C MŠMT Karmelitská 7, Praha 1)
Program valné hromady:
1. 10:00 - 10.05
2. 10:05 - 10:10
3. 10:10 - 10:25
10:25 - 10:30
10:30 - 10:50
4. 10:50 - 11:00
5. 11.00 - 12.00

6.
7.
8.
9.
10.

12:00 - 12:30
12:30 - 13:00
13:00 - 13:45
13:45 - 13:55
13:55 - 14:00

Zahájení
Volba návrhové komise
Zpráva předsedkyně o činnosti AVOŠ za rok 2016
Bc. Vít Jásek, výkonný ředitel UZS ČR (pozvaný host)
Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D., ministryně školství mládeže a tělovýchovy
Zpráva dozorčí komise (Ing. Ludvika Jakešová, místopředsedkyně dozorčí
komise)
Vystoupení dalších pozvaných hostů
Mgr. Marta Stará, vedoucí oddělení středního a vyššího odborného vzdělávání
MŠMT
JUDr. Ivan Barančík, Ph.D.,místopředseda NAÚ pro VŠ
Mgr. Alena Štěrbová, místopředsedkyně Rady vysokých škol
doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, Ph.D., předsedkyně Asociace vzdělavatelů
v sociální práci (AVSP)
Mgr. Irena Palánová, vedoucí oddělení pro mezinárodní spolupráci (Europass,
EQF a EQAVET), NÚV
Mgr. Ondřej Chrást, tajemník Sdružení profesního terciárního vzdělávání (SPTV)
Mgr. Pavel Kluh, zástupce ředitele VOŠ, SPŠ a OA Čáslav
Ing. Adam Skovajsa, OA, VOŠ a JŠ Uherské Hradiště, iniciátor soutěže VOŠ Talent
Přestávka
Ing. Josef Vozáb, garant PO3 OP VVV
Diskuze členů AVOŠ s pozvanými hosty k aktuálním problémům VOV
Návrh usnesení
Závěr valné hromady

ad 1) Přivítání účastníků, pokyny pro účastníky, zásady hlasování – informace od moderátora dr.
Pytlouna; hlasování o programu VH – program byl schválen hlasy všech zástupců přítomných škol (83
pro, 0 proti, nikdo se nezdržel hlasování)
ad 2) Představení návrhové komise a její volba; pro 81 hlasujících, proti 0, 2 se zdrželi hlasování;
návrhovou komisi tvoří dr. Jiří Homolka (předseda), Ing. Milan Johanis a dr. Ladislav Pytloun
ad 3) Vystoupení předsedkyně AVOŠ – zpráva za rok 2016 – informace o činnosti AVOŠ od dubna
2016, kdy proběhla konference Odbornost pro praxi a kdy se uskutečnila poslední valná hromada;
legislativní změny v oblasti VOŠ – přijímací řízení do 31/10; standardizace jazykového vzdělávání
doporučený standard k absolutoriu na úroveň B2, počet pravidelných vyučovacích hodin cizího
odborného jazyka je doporučen 3 – 4 hodiny; informace o jednáních reprezentace AVOŠ se zástupci
vysokých škol o prostupnosti, dopis předsedkyně rektorům VŠ; nová sekce KV AVOŠ – projektů a
vysokých škol – Ing. Davídková; spolupráce VOŠ s vysokými školami – informace o spolupráci škol dle
sekcí na základě dotazu, který předsedkyně adresovala všem VOŠ – bude přílohou zápisu; pilotní
ověřování metodiky hodnocení VOŠ ze strany ČŠI – duben a květen 2016; organizační informace
související se členstvím škol v AVOŠ aj.

ad 4) Ing. Jakešová podává zprávu o hospodaření AVOŠ za rok 2016 a předkládá návrh rozpočtu na
rok 2017. Zpráva o hospodaření i návrh rozpočtu jsou jednomyslně poté hlasujícími účastníky valné
hromady přijaty.
ad 5) Vystoupení pozvaných hostů
Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D. – poděkování předsedkyni Pražmové za průběžnou spolupráci na poli
VOV, rekapitulace kroků v oblasti VOŠ; VOŠ nejsou apendixem školského systému, ale školy, kterým
se už dávno povedlo propojit teorii a praxi; ideálně část VOŠ transformovat do profesních
bakalářských programů; souhlas s jednáním reprezentace VOŠ a VŠ; informace o speciální výzvě pro
VOŠ – vodítko pro informaci, jak začlenit VOŠ do školského systému – informaci o tom bychom měli
mít do dvou let; je třeba využít potenciál VOŠ v případě posilování praxe v Bc. programech; hledání
systémové spolupráce mezi VOŠ a VŠ – snaha přispět k rámcové dohodě mezi oběma segmenty (vč.
oblasti VOŠ); oblast zdravotnických a sociálních služeb – podpora pozic VOŠ při jednání s resortními
ministerstvy, a to nejen vzhledem k VOŠ, ale i k občanům, protože je všeobecný zájem, aby lidé
z těchto oblastí měli vyšší vzdělání; následně ministryně odpovídá na některé dotazy přítomných –
problematika profesního bakaláře na VŠ, kdy jsou v NAÚ již první žádosti ke schválení pro akreditace
– návrh, aby se o tomto bodě dále jednalo i s reprezentací AVOŠ; oblast soc. služeb a zdrav. služeb by
se měla řešit ještě do konce funkčního období této vlády; VOŠ a VŠ – záměrně byl iniciován proces,
scénář začlenění, nemohou dále existovat profesní bakaláři a paralelně VOŠ – od toho je nutno nyní
získat informace a ty pak využít pro začlenění VOŠ – existují některé cesty, jak dále postupovat
(praktická část z VŠ na VOŠ, VOŠ začleněné do VŠ atd.); ministryně odmítá potřít již vybudovanou
strukturu praktické výuky, kterou vybudovaly VOŠ; za poslední rok a půl kontinuálně probíhá
smysluplné řešení problematiky VOŠ, za cíl lze dát vytvoření jasného materiálu o koncepci VOŠ, rušit
VOŠ rozhodně nikdo nechce; je třeba maximálně využívat personální zázemí a dosavadní zkušenosti
z VOŠ, nutné je nyní i zajistit růst rozpočtu škol; v politické argumentaci bude dále ministryně
používat otázku rozdílného postavení Bc. x DiS. U nás – pokud my nezareagujeme na uznávání
vzdělání z VOŠ, přijdeme také o lidské zdroje, které odejdou do zahraničí, kde je takové vzdělání na
roveň postavené…
Bc. Vít Jásek – ze svého vystoupení se omluvil, neboť odešel na další jednání; byl proto od něj vyřízen
pozdrav z UZS
Mgr. Stará – informuje o významu VOV, o připravovaném koncepčním projektu (o kterém dále
promluví Ing. Vozáb), o spolupráci VOŠ se zaměstnavateli, o dialogu mezi VOŠ a VŠ – dialog byl
zahájen a nyní je třeba, aby v něm VOŠ dále výrazně pokračovaly
Dr. Barančík – informace o činnosti Národního akreditačního úřadu, zejména o procesu hodnocení
programů profesních bakalářů; akreditace bude udělovat rada NAÚ, podklady jí bude dávat hodnotící
komise; otázka prostupnosti (možnosti, kde je to možné, a kde spolupráce mezi VOŠ a VŠ se těžko dá
realizovat); příklady spolupráce škol
Mgr. Štěrbová – spolupráce mezi VOŠ a VŠ, činnost rady vysokých škol a její fungování, po přijetí
novely zákona o VŠ se cesty mezi VŠ a VOŠ ještě více rozlišily; mrháním lidským i finančním
potenciálem je dlouhodobá existence dvou větví terciárního vzdělávání u nás; správnou cestou je
nyní jednání mezi oběma reprezentacemi, ale nelze v dohledné době vidět sjednocení obou cest, a to
i v případě vrcholového zastřešení orgánů ústřední správy

doc. Matulayová – informace o Asociaci vzdělavatelů v sociální práci, nabídka ke spolupráci pro
školy zejména z HUM sekce (oblast prostupnosti, tvorba mapy profesí, oblast spolupráce v úrovni
individuální, zapojení do projektů aj.), společné problémy a otázky mezi oběma asociacemi –
východisko a podaná ruka k další spolupráci
Mgr. Palánová – informace o tvorbě a vydávání Europassů (86 % VOŠ loni vydávalo Europass,
nejčastějším jazykem je AJ, loni vzrostl zájem o NJ; novinky v roce 2017 – vše na www.europass.cz,
nová změna v úpravě klasifikace ISCED), EQF (viz www.eqf.cz) – od října 2017 musí být povinně na
všech diplomech absolventům VOŠ přiřazení EQF – má napomoci studijní a pracovní mobilitě
absolventům
Mgr. Chrást – informace o náplni a projektové činnosti Sdružení profesního terciárního vzdělávání a
nabídka spolupráce
Mgr. Kluh – informace o aktivitách školy v rámci programu Erasmus
Ing. Skovajsa – informace o významu, organizaci a průběhu prvního ročníku soutěže VOŠ Talent
v roce 2016, která je určena zejména studentům ekonomických VOŠ a kterou podpořila i AVOŠ; druhý
ročník proběhne v Uherském Hradišti 10.10.2017 (Ing. Skovajsa zde předává k soutěži letáky a vyzývá
školy k účasti); soutěž má poukázat na kvalitu studentů VOŠ – návrh, aby soutěž byla začleněna do
modelů excelence
ad 7) Ing. Vozáb – systematicky podává základní údaje o připravovaném koncepčním projektu VOŠ
(výzva Vyšší odborné školy) v rámci OP VVV – MŠMT, č. 02 16 041 a v průběhu a na konci prezentace
odpovídá na jednotlivé dotazy. Jedná se o inovace vyššího odborného vzdělávání v odborné oblasti:
ekonomické, humanitní, technické, zdravotnické, pedagogické Výzva je koncepční a výstupy projektu
by měly tvořit základ pro další vývoj postavení vyšších odborných škol ve vzdělávacím systému ČR.
Projekt sestává z povinných aktivit:
Aktivita č. 1: Řízení projektu
Aktivita č. 2: Zvyšování úrovně výuky odborného cizího jazyka v oborech VOV s důrazem na tvorbu a
využití otevřených digitálních zdrojů využitelných pro výuku odborného cizího jazyka
Aktivita č. 3: Zvyšování kvality odborného vzdělávání v oborech VOV s důrazem na tvorbu a využití
otevřených digitálních zdrojů využitelných pro výuku odborných předmětů pro danou odbornou
oblast.
Aktivita č. 4: Modernizace metod hodnocení studentů VOŠ
Aktivita č. 5: Inovace odborné praxe na VOV
Aktivita č. 6: Rozvoj dalšího vzdělávání na VOŠ
Aktivita č. 7: Analýza role VOV a návrh koncepce VOV ve školském systému ČR
Veškeré informace jsou umístěny na webu výzvy. Seminář pro příjemce by měl proběhnout
28.4.2017. Výzva bude zveřejněna 11.4.2017, avízo visí na webu od 24.3., příjem žádostí je do
31.8.2017.

ad 9) Na závěr valné hromady je přečten členem návrhové komise Ing. Johanesem návrh usnesení
(viz dále), který je jednomyslně přítomnými hlasujícími, kteří zastupují jednotlivé VOŠ, schválen.

Usnesení valné hromady
1. Složení KV AVOŠ ze dne 4. 4. 2017 po kooptaci nových členů

SEKCE EKO
PhDr. Dana Čapková, Ph.D., zřizovatelka PB – VOŠ a SŠ managementu, s. r. o
Ing. Milena Kolářová, pověřená k zastupování - Vyšší odborná škola živnostenská Přerov, s.r.o.,
PhDr. Eva Svobodová, zástupkyně ředitelky, Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví a
turismu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Poděbrady,

SEKCE HUM
Ing. Milan Johanis, ředitel Vyšší odborná škola sociálně právní, Praha 10
Ing. Marta Chvojková, ředitelka, VOŠ oděvního návrhářství a SPŠ oděvní, Praha 7
Ing. Eva Zátopková, zástupkyně ředitelky pro VOŠS, Obchodní akademie a Vyšší odborná škola
sociální, Ostrava - Mariánské Hory

SEKCE TECH
RNDr. Jiří Homolka, ředitel, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Volyně
Ing. Jana Vacková, ředitelka, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola stavební, Děčín I
Mgr. et Mgr. Zdeňka Vajsová, zástupkyně statutárního orgánu a zástupkyně pro VOŠ, VOŠ, SPŠ a SOŠ
služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf

SEKCE ZDRAV
PhDr. Karel Štix, ředitel, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, České
Budějovice, předseda AZŠ
PhDr. Miroslava Zoubková, ředitelka, Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická,
Ústí nad Labem
PhDr. Ivana Křížová, ředitelka, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Plzeň

SEKCE ZEM
ING. Markéta Pražmová
Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie Vodňany
PhDr. Ladislav Pytloun, Ph.D., statutární zástupce ředitelky, Česká zahradnická akademie Mělník,
střední škola a vyšší odborná škola Mělník
Ing. Monika Brožová, zástupkyně ředitelky školy, projektová manažerka, cizí jazyky, VOŠ a SZŠ
Benešov

SEKCE VŠ A PROJEKTŮ
Ing. Marcela Davídková Antošová, CSc., ředitelka, VOŠ a SŠ slaboproudé elektrotechniky, Praha 9

Dozorčí rada
Mgr. Václav Kočovský, ředitel, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická
Příbram
Ing. Ludvika Jakešová, zástupkyně ředitele, Vyšší odborná škola ekonomických studií a Střední
průmyslová škola potravinářských technologií Praha 2
akad. malíř Josef Sedmík, zástupce ředitele pro VOŠ, SUPŠ a VOŠ Turnov
PaedDr. Jiří Ludačka, zástupce ředitele pro VOŠ,VOŠ, SPŠ automobilní a technická České Budějovice
Mgr. et Ing. Michal Pospíšil, zástupce ředitele, Vyšší odborná škola potravinářská a Střední
průmyslová škola mlékárenská Kroměříž

2. Počet členských škol dle sekcí
ZDRAV
EKO

………
………

HUM
TECH

………
………

ZEM
Celkem

………
………

31
30 změna sekcí Most do (HUM), přistoupily Čáslav, Česká Třebová (dříve
TECH)
24 změna sekcí Most z (EKO), Praha 7 VOŠ oděvního návrhářství z (TECH)
18 přestup do jiných sekcí Čáslav (EKO), Česká Třebová (EKO), Praha 7 VOŠ
oděvního návrhářství (HUM)
7
110

3. VH bere na vědomí informace o aktivitách a tématech projednávaných ve výboru AVOŠ v roce
2016

4. VH členům ukládá KV

AVOŠ nadále aktivně spolupracovat s UZS ČR, MŠMT, MZ, Svazem průmyslu
a dopravy, HK ČR, NÚV, DZS, NIDV a reprezentací VŠ

5. VH ukládá všem členským školám:





vydávat všem absolventům dodatky k diplomu absolventa Europass i v cizojazyčné verzi
nadále sledovat uplatnitelnost svých absolventů na trhu práce a jejich pokračování ve
studiu bakalářských programů
iniciativně připravovat jednání s kompetentními zástupci VŠ za účelem nalezení možných
oboustranně výhodných parametrů spolupráce mezi oběma segmenty terciárního vzdělávání
aktivně se zapojit do obou výzev v rámci PO3, OP VVV, které byly vyhlášeny pro VOŠ:
- Výzva ve formě šablon
- Výzva VOŠ

6. VH žádá všechny členské školy

AVOŠ (rozdělené dle pravidel výzvy do odborných oblastí) využít
možnosti žádat nebo vytvářet partnerství pro naplňování všech aktivit, které mohou být
východiskem pro vytvoření koncepce budoucího rozvoje VOŠ

zapsali: Ladislav Pytloun, Markéta Pražmová 12.4.2017
kontrola zápisu: Eva Svobodová

