
 
 

Pacovská 350, Praha 4 

tel. 602 184 719 

e-mail: prazmova@seznam.cz 

 

 

Zápis z  jednání  KV AVOŠ a dozorčí rady 

 

Datum konání:  17. 10. 2017 

Čas konání:  10:00 h 

Místo konání  Sídlo AVOŠ, Pacovská 350, Praha 4, zasedací místnost 1. patro  

 

 

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 aktivitách členů KV AVOŠ od zářijového jednání 
 (konference Školství 2018, konference Zdravotnictví 2018, Mezinárodní 

konference zdravotnických škol, VOŠ TALENT Uherské Hradiště, jednání 

Monitorovacího výboru OP VVV) 

Z: předsedkyně, vedoucí sekcí 

3. 10:45 -11:15 Různé (členská základna AVOŠ, úhrady členských příspěvků, 

úpravy stránek, připomínkování vyhlášek, organizace semináře na téma 

Ochrana osobních údajů….) 

Z: předsedkyně  

 

  

                                                                                                                                                                                                               

Markéta Pražmová 

předsedkyně AVOŠ 

 

 

Omluveni: K. Štix, E. Zátopková, Z. Vajsová, J. Ludačka, J. Sedmík 

 

 

 

 



Ad 1: Program a časový harmonogram schválen. 

Ad 2: Informace o jednotlivých aktivitách zástupců KV AVOŠ 

- Konference Školství 2018 ze dne 21. 9. 2017 za účasti ministra S. Štecha, bývalé ministryně K. Valachové,  V. 

Klause ml. a dalších pozvaných hostů. Konference byla zaměřena hlavně na představení záměrů zástupců 

hlavních politických stran na řešení problematiky školství v dalším volebním období. Výstupy z konference jsou 

k dispozici na: http://www.uzs.cz/cz/konference/realizovane-konference  

Společnost BDO Advisory, jeden z partnerů konference, se rozhodla účastníkům konference poskytnout 10 % 

slevy na produkty související s novou směrnicí o ochraně osobních údajů (GDPR). Více informací o této 

společnosti naleznete v zápisu ze dne 17. 9. 2017. 

- Mezinárodní odborná konference zdravotnických škol ve dnech 9. – 11. 10. 2017 v Kladně – o programu  

a účasti pozvaných hostů informovala PhDr. Křížová ze zdravotnické sekce KV AVOŠ (účastníci projednali mj. 

problematiku státních maturit aj., bohužel se akce nezúčastnil nikdo z kompetentních představitelů MŠMT, aby 

účastníkům poskytl relevantní informace týkajících se záměrů v oblasti zdravotnického školství) 

- 2. ročník celostátní soutěže VOŠ TALENT 2017 v Uherském Hradišti dne 10. 10. 2017 – akce se osobně 

zúčastnila předsedkyně.  Soutěž pořádala Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem 

státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště. 

Letos se soutěže zúčastnili studenti osmi VOŠ odborného ekonomického zaměření (Valašské Meziříčí, Zlín, 

Kroměříž, Uherské Hradiště, Přerov, Poděbrady, Karlínská OA a VOŠE Praha 8, Jablonec nad Nisou), kteří 

během 4 hodin prokazovali své teoretické znalosti v písemném testu, praktické dovednosti při řešení případových 

studií a komunikační dovednosti při diskuzi s odbornou porotou.  

Studenti dosáhli následujícího umístění: 

 1. místo: VOŠ mezinárodního obchodu a OA Jablonec nad Nisou 

 2. místo: OA a VOŠ  Valašské Meziříčí 

 3. místo:  Karlínská obchodní akademie a VOŠE Praha 8 

Předsedkyně hodnotí jako velmi pozitivní příkladnou aktivitu školy a celkovou organizaci soutěže, akce  

je zároveň dobrým impulsem pro zvýšení prestiže VOV mezi veřejností – zájemci o studium na VOŠ   

a zaměstnavateli absolventů našich škol. 

V porotě byli i zástupci firem, které spolupracují se školou a také soutěž sponzorují. 

Podrobná zpráva o soutěži bude zveřejněna v UN č. 36 a můžete ji nalézt na http://ucitelskenoviny.cz/  

a na stránkách www.oauh.cz 

Zároveň se škole v Uherském Hradišti podařilo 4. 10. uzavřít smlouvu o spolupráci se soukromou  VŠ Karla 

Engliše v Brně, kdy:  

a) student 3. ročníku VOŠ může v kombinované formě studovat Bc. program, a tím zároveň získat současně DiS. 

a Bc. 

b) absolvent VOŠ se zapíše na roční Bc. program VŠKA, bude mu uznáno 109 kreditů, některé zápočty a může 

studovat pouze 1 rok v denní nebo kombinované formě.  

Student za jeden rok studia zaplatí 40 tis. Kč.  

 

- Konference Zdravotnictví 2018 v Praze ze dne 11. – 12. 10. byla zaměřena rovněž na představení záměrů 

zástupců hlavních politických stran na řešení problematiky zdravotnictví v dalším volebním období. Výstupy  

z konference budou k dispozici opět na: http://www.uzs.cz/cz/konference/realizovane-konference 

 

- Dvoudenní jednání MV OP VVV 11. – 12. 9. – informace předsedkyně: 

- souhrnné informace o počtu vyhlášených výzev od r. 2014: 48 výzev ve výši 122 mld. Kč., 6500 projektů 

schváleno 

- informace o IP systémových v PO 3 s názvem Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO), 

představeno ředitelkou Odboru dalšího vzdělávání a péče o pedagogické pracovníky MŠMT Mgr. Klárou 

Bezděkovou. Cílem projektu je vytvářet po zrušení tzv. projektu  IMKa  (z důvodu neschválení kariérního řádu, 

kde měla být vytvářena tzv. metodická centra) nový projekt, kterým mají být realizovány tzv. metodické 

kabinety ve 14ti krajích za 348,5 mil. Kč. v průběhu 58 měsíců (tj. 1. 1. 2018 – 31. 10. 2022), zahájení proběhne 

v lednu 2018 

– příjemci MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ a poskytovatelé DVPP; metodické kabinety mají sloužit ředitelům a pedagogům 

všech škol, ale opět bez VOŠ 

Návrh projektu rozporoval p. Rathauský ze Svazu průmyslu a dopravy z důvodu absence zařazení odborných 

předmětů – tázal se, proč mají být zaměřeny pouze všeobecně vzdělávací předměty? 

Předsedkyně se dotazovala, proč nejsou opět v projektu zahrnuty VOŠ, když jsou součástí školského zákona  

a jsou převážně spojeny se středními školami a vyučují i všeobecně vzdělávací předměty (např. cizí jazyky).  

http://www.uzs.cz/cz/konference/realizovane-konference
http://ucitelskenoviny.cz/
http://www.uzs.cz/cz/konference/realizovane-konference


Argumentaci předsedkyně tentokrát podpořili členové MV i z řad členů MV z VŠ. 

Požadavek EK je na udržitelnost a tedy realizátor projektu NIDV, který také projekt připravoval, je NIDV, žádá 

navýšení rozpočtu ještě o 50 mil. Kč. 

Po hlasování o návrhu předsedkyně byl její požadavek (tj. zařazení pedagogů a ředitelů VOŠ) přijat a VOŠ  

do projektu doplněny. 

Dále byly projednávány další projekty (např. pro vybavení VŠ, které se mají realizovat za jeden rok…). 

- Podrobnosti můžete nalézt na stránkách MŠMT v sekci Projekty OP VVV včetně přehledu všech dosud 

vyhlášených výzev včetně šablon i pro VOŠ. 

- Pro informaci přehled prostředků schválených jednotlivým příjemcům od roku 2014: Věda a výzkum – 

19,06 mld. Kč., VŠ – 3,50 mld. Kč., ZŠ 0,76 mld. Kč., SŠ včetně VOŠ 0,90 mld. Kč. Celkem asi 24,22 mld. Kč. 

 

Ad 3: Různé 

- členská základna: další přihláška do AVOŠ: VOŠ Scholastika Praha 2 – KV AVOŠ vyjádřil souhlas s přijetím 

a zařazením do sekce humanitní – celkem nyní je v AVOŠ 111 členských škol, 6 škol obdrželo upomínky 

z důvodu nezaplacení členských příspěvků – úhrady bude řešit předsedkyně telefonáty s vedením příslušných 

škol a konečný počet škol upraven na stránkách  

- úpravy stránek, předsedkyně požaduje změnu správce (Ing. Davídková navrhne ze své školy předsedkyni 

jiného technika IT)  

- zjišťování počtu studentů k 31. 10., statistika studujících, včetně spolupráce s VŠ, Europassy – po 31. 10. 

2017 osloví předsedkyně všechny školy opět jednotnou tabulkou   

- problematika ochrany osobních údajů - na základě diskuze o množství nabídek různých organizací o zajištění 

kvalitního proškolení škol v souvislosti s účinností zákona o poskytování osobních údajů od května 2018 byl 

přijat návrh předsedkyně, aby byli osloveni zřizovatelé veřejných škol a požádáni o zajištění této služby jednotně 

pro všechny školy. Předsedkyně bude informovat zřizovatele ve všech krajích s požadavkem vyjádřit se k řešení 

této situace, aby se školám zajistily stejné podmínky i náklady pro absolvování přípravy na kvalitní zabezpečení 

seminářů. Současně osloví s tímto požadavkem i předsedu Komise Rady AK ČR pro školství a sport Ivo 

Vondráka, hejtmana Moravskoslezského kraje, jednotlivé náměstky pro školství v krajích a kompetentní 

pracovníky MŠMT. 

- změna termínu příštího jednání KV AVOŠ – místo původně plánovaného 14. listopadu proběhne jednání 

v úterý 21. listopadu 2017 od 10.00 hodin. 

 

 

 

 

zapsali: Ing. Markéta Pražmová, dr. Ladislav Pytloun,  20. 10. 2017 

kontrola zápisu: PhDr. Eva Svobodová 


