
 
 

Pacovská 350, Praha  

Tel. 602 184 719 

e-mail:prazmova@seznam.cz 

Zápis z jednání KV AVOŠ a dozorčí rady 

 

Datum konání:  19. 9. 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- 10:30 Základní informace o nabídce kurzu  firmy BDO s.r.o. 

s možností certifikace   v souvislosti s účinnosti Zákona 101 / 18 O ochraně 

osobních údajů, který vstupuje v platnost 28.5.2018 a jeho důsledky pro školy 

Z: předsedkyně a zástupce firmy BDO 

1. 10:30 - 11:15  Informace o projektu VOŠ (informace o žadatelích a partnerech 

zapojených v projektu, (doporučující stanoviska na 3 mimořádných jednáních 

zástupců KV AVOŠ a dozorčí rady v období prázdnin) 

       Z: Ing. Davídková, předsedkyně a zástupci partnerů projektu- členů KV AVOŠ) 

2. 11:15 -11:30 Informace o podaných žádostech za jednotlivé odborné oblasti po 

ukončení  prodlouženého termínu do 14. 9. 2017  

Z. Ing. Davídková a předsedkyně 

 5.  11:30- 11:45 Informace zástupců zdravotnické sekce o výsledcích 

       prázdninových jednání na MZ a MŠMT- Metodický pokyn k zajištění jednotného 

      postupu při  uplatňování  přijímání uchazečů ke vzdělávání ve VOŠ  do 

      vyššího ročníku než prvního akreditovaného vzdělávacího programu 

      Diplomovaná všeobecná sestra a Pokyn pro pokusné ověřování organizace 

      vzdělávání studentů ve VOŠ ve vzdělávacím programu  DVS  po přijetí  do 

      vyššího ročníku než prvního 

      Z:zástupci sekce zdravotnictví 

   6.   11:45-12:00 Různé (diskuze, konference Školství, stav úhrad příspěvků k 31. 8., 

                     žádost o snížení členského příspěvku (VOŠ Přerov) přihlášky 2 nových zájemců o 

                    členství v AVOŠ  nové nařízení o ochraně osobních údajů…) 

  Z: předsedkyně      

                                                                                                                                                                                                               

Markéta Pražmová 

předsedkyně AVOŠ 

Omluveni: M.Chvojková, Z.Vajsová, M.Kolářová , J.Vacková, J. Kočovský, později se dostavily 

D. Čapková, L. Jakešová  



Ad1) Program jednání  a časový harmonogram  byl schválen s doplněním o vystoupení  ředitele  společnosti  

BDO Advisory s.r.o. Ing. Miroslava Kvapila, který přítomné  seznámil  s nabídkou  služeb  společnosti  

v souvislosti  s  Nařízením EK o GDPR.  

Evidence nepřítomných členů KV a DR (omluveni: M. Kolářová, V. Kočovský, J. Vacková, Z. Vajsová,  

M. Chvojková, M. Brožová, pozdní příchod z pracovních důvodů L. Jakešová a D. Čapková;  jako hosté –  

M. Kvapil a Ing. Šmíd z firmy BDO) 

 

Ad 2) Prezentace zástupců firmy BDO (ředitel M. Kvapil, Ing. Šmíd) 

- na doporučení výkonného ředitele UZS Bc. Jáska 

- základní informace o poskytovaných službách firmou BDO byly již členským školám zaslány  

- problematika ochrany osobních údajů v souvislosti s novým nařízením Evropské komise, které začne platit 

25.5.2018 – toto nařízení se vztahuje na všechny spravovatele osobních údajů v celé EU; nařízení je přímo 

účinné, tj. má vyšší platnost než zákon č. 101, který bude navíc novelizován – M. Kvapil informuje  

o podrobnostech – souhlas se zpracováním osobních údajů musí být explicitní (musí být taxativně vymezen, aby 

každá osoba věděla, jak přesně je s jejími osobními údaji nakládáno). M.Kvapil následně podává zevrubnou 

informaci, jak zpracovávat osobní údaje, aby tyto kroky nebyly v rozporu s nařízením EK – vymezuje se tu 

„právo být zapomenut“ (na vyžádání je instituce povinna vymazat osobní údaje dané fyzické osoby ze svých 

databází), dále tzv. „portabilita“ (právo předat veškeré osobní údaje o osobě, kterými daná instituce disponuje), 

právo získat veškerou historii nakládání s osobními údaji dané fyzické osoby (zde nebezpečí nadměrné 

administrativy pro danou instituci a možný nástroj šikany ze strany fyzické osoby), zřízení pozice „pověřence 

pro ochranu osobních údajů“ (na dané instituci nezávislá osoba, která bude zajišťovat soulad mezi všemi 

subjekty a zajišťovat implementaci požadavků ochrany osobních údajů do činnosti dané instituce)   

Cenová nabídka pro členy AVOŠ: 

      - Audit GDPR: 20 000 – 40 000 Kč bez DPH 

      - Zajištění vzdělávání zaměstnanců: 

-   E-learning: 200 – 250 Kč bez DPH za 1 účastníka 

-   Prezenční vzdělání: 5 000 – 10 000 Kč bez DPH a kurz 

      -  Zajištění role Pověřence pro ochranu osobních údajů: 3 000 – 5 000 Kč bez DPH měsíčně 

       Předsedkyně žádá  členské  školy, aby v případě, že mají zájem o účast na informačním semináři této 

společnosti,  podali o tom  zprávu  do  10. 10. 2017  na  mail: prazmova@seznam .cz 

 

Ad 3) Předsedkyně Ing. Pražmová – podala ucelený souhrn informací o průběhu činností vztahujících se  

ke koncepčnímu projektu VOŠ – během letních prázdnin  byly vypracovány žádosti  s návrhy žadatelů o zapojení 

do projektu  týkající se  pěti odborných oblastí: 

1. ekonomická 

2. pedagogicko-sociální 

3. zdravotnická 

4. technická 

5. humanitní 

 

Před podáním žádosti musel každý žadatel vytvořit koncepční materiály, které byly před samotným podáním  

posuzovány AVOŠem, NUVem a MŠMT. 

1.Návrh znalostního standardu absolventů VOV v odborném cizím jazyce bude obsahovat doporučující 
stanovisko Asociace VOŠ a sekce MŠMT, která má v gesci VOV. 
 
2.Návrh znalostního standardu absolventů VOV pro jednotlivé odborné oblasti/obory bude obsahovat 

doporučující stanovisko Asociace VOŠ a sekce MŠMT, která má v gesci VOV. 

3.Návrh rozvoje dalšího vzdělávání VOŠ v dané odborné oblasti bude obsahovat doporučující 

stanovisko Asociace VOŠ, příslušné sekcí NUV a zástupce IPs Modernizace odborného vzdělávání. 

4.Návrh analýzy role VOV při naplňování Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020  

a dalších strategických dokumentů MŠMT při reflexi místa VOV mezi obory středního vzdělávání  



a profesně orientovanými bakalářskými programy bude obsahovat doporučující stanovisko Asociace 

VOŠ, sekce MŠMT, která má v gesci VOV a sekce MŠMT, která má v gesci VŠ. 

5.Návrh obecné vize, koncepce a cílů VOV bude obsahovat doporučující stanovisko Asociace VOŠ, 

sekce MŠMT, která má v gesci VOV. 

Všechny žádosti byly na třech mimořádných jednáních členů KV AVOŠ  12. 7., 4. 8. a 29. 8. (prezenční listina 

účasti členů uložena) vybaveny doporučujícím stanoviskem;  

 

škola z každé odborné oblasti si zajistila partnery s finanční/bez finanční účasti z řad dalších vyšších odborných 

škol či jiných subjektů;  

 

předsedkyně shrnuje velmi složitý a zdlouhavý proces jednotlivých jednání, zejména v ekonomické oblasti, kde 

se nakonec (22. 8.) stala žadatelem  VOŠ Ekonom z Litoměřic. Naštěstí termín podávání žádostí byl prodloužen 

do 14. 9. 2017. Současně osvětluje záležitosti týkající se schvalování ze strany NÚV - oblast 3 a  odboru VŠ 

oblast 4, kdy nebylo jasné, zda NÚV se bude vyjadřovat ke  koncepčnímu návrhu etc.  

 

Ing. Davídková – osvětluje další okolnosti tvorby projektových žádostí z letních měsíců a zdůrazňuje četné 

problémy, které nastaly v komunikaci zejména v ekonomické oblasti; v současnosti začíná hodnocení těchto 

projektových žádostí, vznikají tři hodnotící týmy a dvě výběrové komise, které budou mj. posuzovat projekty  

po formální stránce, dále bude hodnocena přijatelnost projektů a pak po školení externích hodnotitelů, kteří musí 

znát problematiku VOŠ, budou hodnotitelé vylosováni.  

K dané problematice probíhá následně diskuse členů KV. 

Ad 4) Ucelený soubor žadatelů a partnerů jednotlivých oblastí 

Odborná oblast EKO: 

 
Žadatel: VOŠ, OA, SOŠ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky EKONOM, o. p. s., Litoměřice 

Partneři bez finanční účasti: 

HŠ, VOŠ  hotelnictví a turismu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Poděbrady 

AHOL, VOŠ  s.r.o., Ostrava Zábřeh 

Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA, VOŠ s.r.o.  

GOODWILL - VOŠ, s. r. o.,  Frýdek-Místek 

Ostatní  spolupracující školy:  

VOŠ ekonomických studií, SPŠ potravinářských technologií a SOŠ přírodovědná a veterinární, Praha 2 

VOŠ ekonomická, sociální a zdravotnická, OA, SPŠ a SZŠ škola, Most, p. o. 

OA, VOŠ cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary, p. o. 

OA a VOŠ, Příbram I, p. o.  

OA a VOŠ ekonomická, Svitavy, p. o. 

VOŠ, SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, p. o. 

  

Odborná oblast PED: 

 
Žadatel: Svatojánská kolej, vyšší odborná škola pedagogická, Svatý Jan pod Skalou 

Partneři s finanční účastí: 

Jabok - VOŠ sociálně pedagogická a teologická, Praha 2  

CARITAS - VOŠ sociální Olomouc,  

Nepovinný partner – ČVUT 

Pomoc slíbily (skoro ve všech aktivitách):  

SVOŠS Jihlava  

VOŠ-SOŠ Most  

VOŠSP Praha  

VOŠ SOKRATES Ostrava  

VŠTVS PALESTRA Praha  

VOŠPgS  Kroměříž 

ETS - VOŠ teologická a sociální Praha 9 

Osloveni byli všichni. 

 



Odborná oblast ZDRAV: 

 

Žadatel: SZŠ a VOŠZ Ostrava 

Partneři s finanční účastí: 

SZŠ a VOŠZ Plzeň, Karlovarská - KOORDINÁTOR SZŠ  

VOŠZ Brno, Merhautova 

ČVUT, FEL, Praha 6 

 

Odborná oblast TECH: 

 

Žadatel: VOŠIS a SŠ elektrotechniky, multimédií a informatiky, Praha 9 

Partneři bez finanční účasti: VOŠ a SPŠ Fr. Křižíka, Praha 1, Na Příkopě 16 

                 Česká zahradnická akademie Mělník, SŠ a VOŠ, Na Polabí 411, Mělník 

Partneři s finanční účastí: ČVUT, FEL, Praha 6 

Dalších 8 škol se účastní jako nepovinní partneři bez smlouvy. 

 

Odborná oblast HUM  (2  žadatelé): 

 

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

Partneři s finanční účastí: 

VOŠ publicistiky, Praha 1 

VOŠ Jana Ámose Komenského, s. r. o. Ostrava 

Vysoká škola sociálně správní, Havířov 

Spolupráce škol bez partnerské smlouvy: 

ETS, VOŠ  teologická a sociální, Praha 9 

VOŠ, SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, p. o. 

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov 

VOŠ sociální  Ostrava 

VOŠ Havířov, s. r. o. 

 

Žadatel: Michael - SŠ a VOŠ reklamní a umělecké tvorby, s.r.o., Praha 4 

Povinní partneři s finanční účastí: 

VOŠ, SPŠ a SŠ služeb a cestovního ruchu, p. o., Varnsdorf 

ETS, VOŠ  teologická a sociální, Praha 9 

Nepovinní partneři s finanční účastí: 

Vysoká škola kreativní komunikace, Praha 4 

ČVUT, FEL, Praha 6 

 

Spolupráce škol bez partnerské smlouvy (včetně pilotáže): 

Scholastika – vyšší odborná škola vizuální komunikace s.r.o., Praha 7 

Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola elektrotechniky, multimédií a informatiky Praha 9 

Vyšší odborná škola oděvního návrhářství a Střední průmyslová škola oděvní, Praha 7 

Vyšší odborná škola herecká s.r.o., Praha 4 

Střední hotelová škola, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o., Kladno 

VOŠ ekonomická, sociální a zdravotnická, OA, SPŠ  a SZŠ, Most, p.o. 

Vyšší odborná škola misijní a teologická, Kolín  

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov 

 

Ad 5)  Informace členů zdravotnické sekce – PhDr. Štix, PhDr. Křížová, Ing. Zoubková – Metodický pokyn  

k zajištění jednotného postupu při  uplatňování  přijímání uchazečů ke vzdělávání ve VOŠ  do vyššího ročníku 

než prvního akreditovaného vzdělávacího programu Diplomovaná všeobecná sestra a Pokyn pro pokusné 

ověřování organizace vzdělávání studentů ve VOŠ ve vzdělávacím programu  DVS  po přijetí  do vyššího 

ročníku než prvního. Od letošního jara probíhalo připomínkové řízení k vyhlášce č. 55 – pro přijímání  

do vyššího ročníku by měla být složena rozdílová zkouška.  

4. 8. 2017 bylo na MŠMT domluveno znění metodického pokynu (platí od 1. 9. 2017), jak danou 

problematiku uplatňovat v praxi . 

MŠMT stanovilo pokusné ověřování, což je proces, který má trvat do roku 2022 a  všichni ředitelé 

příslušných zdravotnických VOŠ se do tohoto ověřování měli přihlásit do 10. 9. 2017 (jde celkem o 17 škol) – 

následně mají tyto VOŠZ  informovat  MŠMT, jak takové pokusné přijímání do vyššího ročníku na jejich 

školách probíhá. 



Podle průzkumu se však nyní jedná o velice zanedbatelné počty studentů, ačkoli tato problematika byla 

významně zmiňována v médiích a „nafouknuta“ – týká se totiž pouze cca 30 studentů denní formy z celé ČR, 

zbytek (cca 70 – 80 studentů) je z ostatních forem studia – zatím však není vůbec jisté, zda MŠMT bude 

souhlasit, aby zkrácená doba studia mohla být i právě pro studenty jiných forem studia než formy denní; tato 

zkrácená verze studia na VOŠ je spíše vhodná pro obor Zdravotnický záchranář, jehož absolventi si chtějí 

rozšířit svou kvalifikaci o obor Diplomovaná všeobecná sestra – vzhledem k relativní blízkosti obou oborů je 

možné, že student by zvládl vystudovat nový obor už během jednoho roku studia, pro ostatní uchazeče 

(absolventky středních zdravotnických škol atd.) by studium mohlo trvat nejméně dva roky… 

 

Ad 6) Různé, diskuse členů KV a DR k problematice VOŠ a konkrétním skutečnostem 

- předsedkyně připomíná všem, že se ve čtvrtek 21. 9. 2017 koná konference Školství 2018, kterou pořádá 

UZS a vystoupí na ní mj. zástupci MŠMT a zástupci politických stran, které mají v gesci problematiku 

školství (18. 9. 2017 předsedkyně přeposílala aktualizovanou pozvánku na konferenci);  

- předsedkyně vyzývá přítomné členy KV k vyjádření stanoviska k žádosti o snížení členského příspěvku 

vedení VOŠ Přerov z důvodu snižujícího se počtu studentů na škole – členové KV již o této žádosti byli 

informováni na konci uplynulého školního roku. Po následné diskusi přítomní členové jednomyslně 

v hlasování zamítli, aby se uvedené škole příspěvek snižoval, o čemž ředitelku školy bude předsedkyně 

AVOŠ informovat; 

- předsedkyně informuje – noví zájemci o členství v AVOŠ – VOŠ EKONOM Litoměřice a VOŠ 

Svatojánská kolej Sv. Jan pod Skalou – členové KV vyjádřili souhlas s přijetím obou škol do AVOŠ  

a po úhradě členského příspěvku budou uvedeni na stránkách AVOŠ; 

- dr. Pytloun – připomínka akce VOŠ talent – soutěž v Uherském Hradišti pro studenty zejména VOŠ 

ekonomického zaměření proběhne 10. 10. 2017;  

- předsedkyně podává informaci z jednání Schvalovací komise Erasmus+ odborné vzdělávání a vyzývá 

členské školy o zvýšení zájmu o KA1, tzn. účast na vzdělávacích mobilitách jednotlivců a hlavně 

získáním Certifikátu mobility v odborném vzdělávání – tzv. VET Charteru; 

- předsedkyně informuje o jednání PK OPVV – koncem roku 2018 bude další výzva ve formě šablon  

pro SŠ a VOŠ; 

 

- předsedkyně informuje o metodickém pokynu pro ředitele škol, týkající se postupu v případě šikany, 

bude zveřejněno po dopracování na stránkách MŠMT. 

 

 

        Zapsali:  Markéta Pražmová, PhDr. Ladislav Pytloun, 27. 9. 2017  

      

 

 

 


