
 
 

 

Dušní17, 110 00 Praha 1,                                                                                   

tel:+420 222 333 137 

e-mail:prazmova@seznam.cz 

  

Jednání KV AVOŠ a dozorčí rady 

 

Datum konání:  20. 6. 2017 

Čas konání:  10:00 h 

Místo konání  Sídlo AVOŠ, Dušní 17, Praha 1, místnost 107 

 

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 - 10:45 Informace o postupu prací na projektu VOŠ (informace 

 o žadatelích a partnerech zapojených v projektu a hodnocení dosavadního 

                      průběhu prací na vypracování jednotlivých aktivit, harmonogram dalšího 

                      postupu v období prázdnin) 

       Z: Ing. Davídková, vedoucí sekcí, předsedkyně 

3. 10:45 -11:15 Informace předsedkyně a členů KV AVOŠ o aktivitách od  

        květnového jednání KV AVOŠ 

       Z: předsedkyně, místopředseda 

4. 11:15 -11:30 Různé (diskuze, harmonogram dalších jednání vedení KV AVOŠ 

koncem srpna)  

  Z: předsedkyně     

 

                                                                                                                                                                                                               

Markéta Pražmová 

předsedkyně AVOŠ 

 

Omluveni: PhDr. Štix, RNDr. Homolka, Ing. Zátopková, Ing. Johanis, PhDr. Svobodová 

 

 

 

 

 

 

 



Ad1:  

Zápis z posledního jednání a program schválen všemi přítomnými. Předsedkyně poděkovala Ing. Davídkové za 

všechny aktivity při přípravě projektu a hlavně organizaci přípravy projektu. Organizovala osobní jednání a 

písemnou komunikaci se školami, které nakonec podařilo získat jako žadatele a partnery do jednotlivých odborných 

oblastí: 

 
Ad2: 
EKO:  Žadatel: VOŠ, SPŠ, a SOŠ služeb a cestovního ruchu Varnsdorf 

            Partneři: Hotelová škola, VOŠ hotelnictví a turismu a Jazyková škola s právem jazykové zkoušky  

                          Poděbrady 

                          VOŠ ekonomických studií a SPŠ potravinářských technologií a SOŠ přírodovědná a veterinární,  

                           Praha 2 

TECH:  Žadatel: VOŠ informačních studií a SŠ elektrotechniky, multimédií a informatiky Praha 9 

              Partneři: Česká zahradnická akademie Mělník, střední škola a VOŠ   

                            Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka, Praha1 

                            

 

ZDRAV: Žadatel: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Ostrava, 

                Partneři: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická  Plzeň, Karlovarská 

                               Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Merhautova 

PED:        Žadatel: VOŠ pedagogická Svatý Jan pod Skalou 

                 Partneři: JABOK, VOŠ sociálně pedagogická a teologická, Praha 2 

                                ??????  Caritas, Olomouc 

                  Ostatní partneři: Vyšší odborná škola sociální, Praha 10 

                                              Vyšší odborná škola sociální Ostrava 

 HUM:     Žadatel: VOŠ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky SOKRATES, s.r.o., Ostrava 

                  Partneři: VOŠ publicistiky, Praha 1 

 
Ing. Davídková:  

Doporučuje, aby partneři projektu byli bez finanční účasti. Dále informuje, že 28. 6. 2017 proběhne na VOŠ 

informačních studií a SŠ elektrotechniky, multimédií a informatiky v Praze 9 seminář pro žadatele a partnery 

tohoto projektu. Veškeré dotazy zájemců o zapojení do projektu je třeba, aby byly zasílány e-mailem Ing. 

Davídkové. Projektová žádost se dává do 31. srpna 2017, projekt začne zhruba v březnu 2018. V současnosti se 

připravují podklady pro projekt, zejména pro SWOT analýzu. Ing. Davídková doporučuje uvést podrobný soupis 

silných a slabých stránek i příležitostí a hrozeb. 

  
Ad3: 

 Předsedkyně zaslala k připomínkovému řízení k návrhu Nařízení vlády 75/2005Sb – o stanovení 

vyučovací povinnosti na VOŠ připomínku týkající se speciálních pedagogů. V návrhu opět nebyly  

uvedeni učitelé a další pracovníci vyšších odborných škol. 

 

 Předsedkyně obdržela v rámci vnitřního připomínkového řízení návrh vyhlášky, kterou se mění 

vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné 

způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání, ve znění vyhlášky č. 3/2016 Sb. Jde o 

novelu vyhlášky, která je v souladu se zákonným zmocněním v ustanovení § 90 odst. 2 písm. d) zákona 

č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických 

povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče. Připomínky k návrhu nutno 

uplatnit do 30. 6. 2017. Za AVOŠ připomínky zpracuje sekce ZDRAV a zašle na dvě připomínková 

místa: MZd a Unii zaměstnavatelských svazů. 

 

 Informace PhDr. Zoubkové a PhDr. Křížové ze sekce ZDRAV o zkrácení studia na VOŠ pro absolventy 

4letého maturitního studia na středních zdravotnických školách v oborech Zdravotnický asistent, 

Zdravotnický záchranář, Dětská sestra a Porodní asistentka. Po schválení prováděcích předpisů by takto 

absolvované studium na VOŠ (v délce 1,5 roku) bylo uznáno jako absolutorium VOŠ v oboru 

Diplomovaná všeobecná sestra (s označením DiS.). Nyní se stanovují podmínky k přijetí do tohoto typu 

studia (rozdílové zkoušky, délka studia atd.). 

 

 



Ad 4:  

 Adresa nového působiště Asociace VOŠ:  

 Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola elektrotechniky, multimédií a informatiky 

 Praha 9, Novovysočanská 280/4, 

Sídlo AVOŠ: Pacovská 350/4, 140 00 Praha 4, telefon: +420 602 184 719, e-mail prazmova@seznam.cz 

 

 Termíny jednání od září 2017 na 1. pololetí šk. roku 2017/2018: 19. 9., 17. 10., 14. 11., 12.12. 

Termíny pro kontakt s předsedkyní: 10. 7.  - 21. 7., dále pak od 7. 8. do konce prázdnin. 

 Faktury za členský příspěvek v AVOŠ (poradenská činnost) jsou rozesílány se splatností do 31. 8. 

Pokud škola požaduje jiné znění faktury, napíše e-mail ekonomce AVOŠ Ing. Malinovské 

malinovska@szscb.cz 

 Pozdrav Ing. G. Votavové, bývalé členky KV AVOŠ, nastupuje od září na školu do Pardubic. 

 Diskuse o procesu poskytnutí stanovisek k žádostem o projekt.  

KV AVOŠ ukládá předsedkyni AVOŠ umístit na web Asociace VOŠ pro všechny VOŠ zapsané 

v rejstříku informaci tohoto znění: 

Sdělení předsedkyně AVOŠ všem vyšším odborným školám 

Žadatelé o podporu z OPVV, Prioritní osa 3, Investiční priorita 1, Specifický cíl 5, Výzva 

02_16_041 VOŠ (Vyšší odborné školy). 

Z dikce projektu vyplývá povinnost AVOŠ vydat stanovisko každému žadateli této výzvy. 

KV AVOŠ vytvořil expertní skupinu, která bude posuzovat jednotlivé žádosti do deseti 

pracovních dnů od jejich doručení. Následně vydá příslušné písemné stanovisko. Tato žádost 

bude dále posuzována odborem skupiny II MŠMT (oddělení odborného vzdělávání) a NUV. 

Žádosti o posouzení zasílejte na adresu: Ing. Markéta Pražmová, Hodkovická 768/11, Praha 4 

Kamýk 142 00 

Expertní skupinu bude tvořit předsedkyně nebo místopředseda AVOŠ a dále nejméně tři členové KV 

AVOŠ a nejméně jeden člen dozorčí rady.  Dozorčí rada deleguje PhDr. Věru Kmochovou k posouzení 

předloženého projektu VOŠ s kompetencí poradního hlasu. Z jednání expertní skupiny bude pořízen 

zápis. Expertní skupina posoudí, zda je návrh žádosti projektu v intencích dané výzvy a vydá příslušné 

stanovisko.  

 KV AVOŠ vzal na vědomí: 

- změnu sídla AVOŠ  

 -změnu stanov v důsledku změny sídla a upřesnění názvu oborové sekce  

- navrženou úpravu názvu v odst. VIII. Oborové sekce, v bodě 2f) vysokých škol na nový název 

  projektů a vysokých škol 

 Důvodem upřesnění názvu je schválení možnosti čerpání finančních prostředků VOŠ v Prioritní ose 3, 

 Investiční priorita 1, Specifický cíl 5, Výzva 02_16_041 VOŠ (Vyšší odborné školy) v rámci  OPVV, 

 kdy současně vzniká povinnost AVOŠ posuzovat a koordinovat celý průběh projektu.  

 

  

Zapsali: Ing. Markéta Pražmová, PhDr. Ladislav Pytloun, 20. 6. 2017 

Kontrola zápisu: PhDr. Ivana Křížová, PhDr. Miroslava Zoubková, 20. 6. 2017 

mailto:prazmova@seznam.cz

