Záznam z jednání ze dne 4. 8. 2017
Zápis z jednání komise členů koordinačního výboru AVOŠ k vydání doporučujících
stanovisek projektových žádostí ke koncepčnímu projektu „Vyšší odborné školy“ - OPVV,
Prioritní osa 3, Investiční priorita 1, Specifický cíl 5, Výzva 02_16_041 VOŠ (Vyšší odborné
školy)
datum: 4. srpna 2017
místo jednání: sídlo AVOŠ, Pacovská ul., Praha 4
účastníci schůzky: Ing. Pražmová (předsedkyně AVOŠ), Ing. Davídková, dr. Svobodová, dr.
Čapková, Ing. Johanis, dr. Pytloun, ak. malíř Sedmík (za dozorčí radu, bez hlasovacího práva)
1. Komise byla informována vedoucí sekce projektů a vysokých školy Asociace VOŠ
Ing. Davídkovou o dosavadním postupu při přípravě tohoto koncepčního projektu
(práce na vypracování žádostí, postup schvalování, časový harmonogram dalších
kroků). Ing. Davídková mj. členy komise informovala o dosud známých partnerech
jednotlivých žadatelů výzvy (bez finanční účasti i s finanční účastí) v jednotlivých
odborných oblastech; na žádost předsedkyně jejich seznam pošle předsedkyni. Přesný
seznam bude znám v následujícím období po podání žádostí- a budou podepsány
smlouvy s partnery
2. Všechny žádosti byly doručeny podle předem stanovených pravidel Ing. Pražmové do
3. srpna 2017.
3. K projednání byly připraveny projektové žádosti těchto žadatelů za následující
odborné oblasti:
Odborná oblast

Žadatel

Pedagogická

Svatojánská kolej – vyšší odborná škola
pedagogická Svatý Jan pod Skalou

Humanitní

MICHAEL-Střední škola a Vyšší odborná
škola reklamní a umělecké tvorby s.r.o.,
Praha
Vyšší odborná škola informačních studií a
Střední škola elektrotechniky, multimédií a
informatiky, Praha
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná
škola zdravotnická, Ostrava
Vyšší odborná škola, Střední průmyslová
škola a Střední odborná škola služeb a
cestovního ruchu, příspěvková organizace
Varnsdorf

Technická
Zdravotnická
Ekonomická

4. Členové komise prostudovali jednotlivé projektové žádosti a doporučili žadatelům
opravit některé formální náležitosti textů. Přes tyto dílčí nedostatky byly všechny
žádosti opatřeny doporučujícím stanoviskem Asociace VOŠ. Následně budou žádosti
posouzeny na MŠMT.
5. Finální verze posuzovaných žádostí budou paralelně uloženy v archivu AVOŠ v sídle
AVOŠ, kam bude přiložen i zápis z tohoto jednání.

zapsali: Ing. Markéta Pražmová, PhDr. Ladislav Pytloun
7. srpna 2017

