Dušní17, 110 00 Praha 1,
tel:+420 222 333 137
e-mail:prazmova@seznam.cz

Pozvánka na jednání KV AVOŠ a dozorčí rady
Datum konání:

23. 5. 2017

Čas konání:

10:00 h

Místo konání

Sídlo AVOŠ, Dušní 17, Praha1, místnost bude upřesněna

Program:

1. 10:00 - 10:05 Zahájení jednání KV AVOŠ a dozorčí rady, schválení programu
a časového harmonogramu jednání, kontrola zápisu
Z: předsedkyně
2. 10:05 - 10:30 Zhodnocení průběhu a závěrů valné hromady AVOŠ a VH
AZŠ
(informace o změnách v obsazení sekcí, návrhy dalšího postupu v souladu
s usnesením, novela zákona o nelékařských zdravotnických povoláních…)
Z: předsedkyně, PhDr. Štix - vedoucí sekce zdrav.
3. 10:30 - 11:15 Informace ze semináře k výzvě VOŠ a z jednání zástupců
odborných oblastí - PED,SOC a ZDRAV dne 12. 5. a HUM, EKO a TECH dne
15.5.
Z: předsedkyně, Ing. Davídková a vedoucí sekcí
4. 11:15 -12:15 Informace z jednání předsedkyně a členů KV AVOŠ
( AK VOV, Erasmus+ odborné vzdělávání, PK a MV OPVVV…..)
Z: předsedkyně
5. 12:15 -12:30 Různé (diskuze, harmonogram dalších jednání, návrhy…
Z: předsedkyně

Markéta Pražmová
předsedkyně AVOŠ

omluveni: Ing. Vacková, PhDr. Zoubková, PhDr. Pytloun, PhDr. Štix, Ing. Brožová, Ing. Johaniszastupuje Ing. Vokál

Ad1: Program jednání byl schválen bez připomínek
Ad2: Upozornění na článek v UN č. 16 z pera šéfredaktora UN Petra Husníka. Po demisi paní ministryně
Valachové nelze závěry a další postupy KV AVOŠ zatím definovat.
- úpravy a doplnění změn na stránkách www.asociacevos .cz provedeny.
- žádost vedením členských škol, aby v případě potřeby dalších změn (úprav) neprodleně
zaslali informaci předsedkyni AVOŠ .
- v souvislosti se změnami ve složení KV AVOŠ a dozorčí rady, které byly projednány
v sekcích a schváleny VH AVOŠ dne 4. 4. 2017, bylo na žádost dlouholeté členky dozorčí
rady a ředitelky VOŠ herecké do roku 2016, PhDr. Věry Kmochové, která se nezúčastnila
z důvodu nemoci VH, odsouhlaseno KV její individuální členství v AVOŠ (jako fyzická
osoba) a jako taková bude i nadále působit v dozorčí radě
- PhDr. Křížová informovala o schválené novele zákona o nelékařských zdravotnických povoláních (musí
ji schválit ještě senát a prezident) a vyplývajících změnách ve vzdělávání na VOŠZ (tzv. model 4+1).
Zatím je nedořešená jednotná metodika pro rozhodování ředitelů VOŠZ při přijímání absolventů SZŠ
(zdravotní asistent, zdravotnický záchranář, dětská sestra…)
Ad3: Informace předsedkyně a Ing. Davídkové
- dne 28. 4. se konal 1.seminář k Výzvě VOŠ v sídle MŠMT-Harfa: účast 55, nejen členských
škol AVOŠ
- seminář k Výzvě VOŠ konaný dne 12. 5. pro zájemce o zapojení v projektu na pozici
žadatele nebo partnera pro oblast ZDRAV a PED (SOC) počet zúčastněných škol 18 ZDRAV,
6 PED (SOC). V případě, že pro 12 členských škol a asi 4 další z této oblasti nebude nikdo
žadatelem, budou finanční prostředky vráceny a závěrečné výstupy z oblastí zapojených do
projektu budou muset tyto školy akceptovat…
- dne 15. 9. se konal seminář pro oblast TECH (ZEM) celkem 7 zástupců, EKO – 7 (žadatel zatím
nepotvrzen) a HUM (4) mají žadatele i partnery
Ad4: nebylo z časového důvodu projednáváno AK VOV, MV OP VVV a Erasmus+
- PhDr. Svobodová informovala o účasti na schůzce k projektu SAPS pod koordinací SPTV dne
2. 5., kde zastupovala AVOŠ, a o připomínkách, které zaslala koordinátorovi projektu Mgr. Ondřeji
Chrástovi
- na žádost ČŠI, byla za AVOŠ zaslána připomínka k připravovanému Plánu hlavních úkolů pro příští
školní rok k bodu 13.
Ad5: Různé
- do konce června bude paní Ing. Malinovskou, ekonomkou AVOŠ zaslána faktura členským
školám na úhradu členského příspěvku na školní rok 2017/18 s termínem úhrady do 30. srpna
ve výši Kč 6 000,- návrh termínu jednání KV AVOŠ v červnu - původní návrh 20.(27.) 6. od 10:00. Dle
diskuze na jednání 23. 5. navrhuji změnu 20. 6., 22. 6., 27. 6. od 10:00 nebo od 13:00 a
žádám o urgentní sdělení členů KV AVOŠ. Je nutné, aby se jednání zúčastnil alespoň jeden
zástupce sekce - nejlépe vedoucí - nebo delegoval náhradníka
Vedení KV AVOŠ rozhodne dle většiny odpovědí. Jednání v červnu je nezbytné z důvodu
projednání harmonogramu termínů a postupu na jednáních vedení KV AVOŠ v průběhu
prázdnin, kdy bude vypracovávat a vydávat žadatelům projektu doporučující stanoviska za
AVOŠ, které musí být součástí čestného prohlášení při podání žádosti do 31.8. Totéž budou
potřebovat ze skupiny 2 MŠMT a NUV- dle Pravidel specifické části pro žadatele a partnery
projektu VOŠ

Předsedkyně předběžně informovala o návrhu nabídky na změnu sídla AVOŠ od září 2017 do
objektu VOŠIS v Praze 4, Pacovská. O realizaci přesunu budete včas informováni.
Termíny jednání od září 2017 na 1. pololetí šk. roku 2017/2018.
19. 9., 17. 10., 14. 11., 12.12.

Zapsala: Markéta Pražmová
Korektura: PhDr. Eva Svobodová

