Pacovská 350, Praha
Tel. 602 184 719
e-mail: prazmova@seznam.cz

Zápis z jednání KV AVOŠ a dozorčí rady

Datum konání:

21. 11. 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 předsedkyně a členů KV AVOŠ
od říjnového jednání
(reakce zřizovatelů veřejných VOŠ na dopis předsedkyně, zápis z jednání
Monitorovacího výboru OP VVV, jednání zástupců škol a zaměstnavatelů
o kvalitě odborného vzdělávání – EQAVET, účast na programech Evropského
týdne odborných dovedností, konference Erasmus+ v Č. B.)
Z: předsedkyně, vedoucí sekcí
3. 10:45 -11:15 Různé (členská základna AVOŠ, příprava statistického zjišťování,
Z: předsedkyně

Markéta Pražmová
předsedkyně AVOŠ
Omluveni: J. Homolka, Z. Vajsová, J. Vacková, J. Sedmík
Ad 1: Zápis z říjnového jednání a program byl všemi přítomnými schválen
Ad 2: Informace předsedkyně
- 23. 10. oslovila dopisem předsedu komise Rady Asociace krajů ČR pro školství a sport,
hejtmana Moravskoslezského kraje prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc. - bez odpovědi adresáta;
dále 14 představitelů krajů - odborů školství, mládeže a sportu (vedoucí odboru, radní

pro školství, náměstci…). Odpovědělo 10 krajů, bez reakce Středočeský, Karlovarský,
Olomoucký a Jihomoravský kraj.
- Na základě pozitivních příslibů zástupců zřizovatelů k řešení problému doporučuje KV
AVOŠ představitelům členských škol, aby nereagovaly na nabídky agentur, které nabízejí
služby implementace a aplikace GDPR na školách, protože z odpovědí většiny zřizovatelů
vyplývá, že proškolí zaměstnance škol a zařízení v souladu s již vydaným metodickým
pokynem legislativního odboru MŠMT, který školám byl již v průběhu listopadu zaslán.
- Na tento dokument naváže případová studie, kde na příkladu jedné vzorové školy budou
popsány všechny kroky, které musí ředitelé konat v souvislosti s tímto nařízením. Dále bude
MŠMT prostřednictvím NIDV školit ředitele škol.
- 30.10. Účast na setkání národní sítě EQAVET za účasti škol a zaměstnavatelů zapojených
v projektu Pospolu na téma „Kvalita odborného vzdělávání z pohledu škol a firem“
v Evropském domě, které organizoval NUV. Jednotlivé příspěvky přítomných byly zaměřeny
na hodnocení tohoto systémového projektu, jehož cílem bylo zlepšit spolupráci škol a praxe a
vytvoření standardu profesní kvalifikace pro zaměstnavatele. V projektu bylo vytvořeno 25
oborových skupin (zástupců škol a zaměstnavatelů), systém podpoří 1 200 kvalifikací, bylo
vydáno 170 000 certifikací v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb., který definuje Národní
soustava kvalifikací a její uplatnění v praxi a rovněž posuzuje problematiku kvalifikací
a dalšího vzdělávání.
- Vystoupení Ing. Bannerta (MŠMT) s informacemi o změnách ve financování regionálního
školství od 1. 9. 2018 a také o financování škol od 1. 1. 2019: má řešit rozdílné financování
v krajích, eliminuje u SŠ přijímání co nejvíce žáků, stanovuje pravidla pro vznik
víceoborových tříd
- u VOŠ má být zachován princip celorepublikových normativů; předsedkyně zjistí
podrobnosti na MŠMT a podá informace na příštím jednání KV AVOŠ
- nově vznikne novelou § 57 ŠZ povinnost spolupráce škol a zaměstnavatelů – povinnost
ředitele vyzvat zaměstnavatele ke spolupráci (tuto skutečnost bude sledovat ČŠI); vznik tzv.
poradních sborů; dále se bude klást důraz na modernizaci vzdělávání, začne se pokusně
ověřovat model L + H; za 3 roky výuční list a za rok na SOŠ maturita
- u VOŠ platí rovněž větší spolupráce škol se zaměstnavateli (u absolutoria povinná účast
odborníka z praxe)
- revize RVP, nutno novelizovat 281 RVP v rámci projektu Modernizace odborného
vzdělávání, modernizovat odbornou praxi, revidovat kurikula všeobecného a odborného
vzdělávání, začlenit NSK do počátečního vzdělávání
- dle zástupkyň NUV bylo do projektu zapojeno 28 škol, 16 škol spolupracuje s 92 firmami,
významné je zavedení daňových úlev pro firmy, dalšími projekty v rámci OP VVV se bude
řešit vypracování modulů pro ŠVP, řešit příprava povinných stáží učitelů ve firmách,
v šablonách pak praxe, zvýšení počtu hodin odborné přípravy, vzdělávání instruktorů;
povinností ředitelů škol je, aby zajistily výraznější propojení zaměstnavatelů se školami

- Vystoupení Ing. Rathauského (SPD) s kritickými připomínkami: není naplněna národní
dohoda, která stanovila 4 priority a 13 dílčích cílů; chybí plán implementace - termíny
a odpovědnost
1. Není připraveno zvýšení rozsahu hodin praktické výuky - u maturitních oborů až 8 týdnů
od r. 2021 - 2022, chybí revize RVP
2. Pro zajištění kvality výuky a praxe v souladu s NSK nejsou připraveny stáže ve firmách,
nejsou ve školách odborníci z praxe
3. Odborné vzdělávání není v souladu s kvalifikačními potřebami trhu práce - nutná
spolupráce s MPSV
4. Není připravena prostupnost, alternativa k terciárnímu vzdělávání, kariérové poradenství
- Vystoupení náměstka Fidrmuce s informací o vzniku tzv. České národní koalice pro DIGI
gramotnost (tvoří ji 63 členů na přípravu digitálních pracovních míst…)
8.11. Valorizační konference k 20. výročí Erasmu v ČR, v Evropě již existuje 30 let. V ČR je
zapojeno do programu 300 000 osob. Význam mezinárodní spolupráce ve vzdělávání,
od r. 2020 se má 9 x zvýšit počet peněz do programu. Přispívá k lepší uplatnitelnosti na trhu
práce, získávání mezinárodních zkušeností, jazykových znalostí.
14. - 15. 11. Diseminační konference v Českých Budějovicích programu Erasmus+,
workshopy pro realizátory programu: např. příklady dobré praxe, ECVET a jeho využívání
při zahraničních stážích.
20. 11. Zahájení akce DZS v rámci Evropského týdne odborných dovedností 2017 na téma
Podpora odborného vzdělávání v ČR na MŠMT.
- Dana Petrová (ředitelka DZS) sdělila, že od roku 2018 bude nabízen nový program
s názvem ERASMUS PRO, který bude nabízet program mobility v délce 3 - 12 měsíců.
- Ing. Úlovcová (náměstkyně NUV) připomenula význam EQF a EQVAVET pro odborné
vzdělávání, ve kterém je zapojeno v ČR 70 % populace; zmínila také význam projektu OP
VVV Modernizace vzdělávání, který přispěje k modernizaci 281 RVP.
Upozornění pro zájemce o semináře pro programovací období 2018 - termíny jsou již
vyhlášeny na stránkách DZS.

Ad 3: Různé
- Členskou základnu tvoří celkem 110 škol, které všechny uhradily členský příspěvek:
30 EKO, 30 ZDRAV, 25 HUM, 18 TECH, 7 ZEM.
- Informace z jednání dozorčí rady: Členové dozorčí rady ve složení Mgr. Václav Kočovský,
Ing. Ludvika Jakešová a PhDr. Věra Kmochová ověřili úplnost, průkaznost a správnost
evidence příjmů a výdajů AVOŠ za období leden - říjen 2017. Současně konstatují, že vývoj
příjmů a výdajů za toto období je v souladu s rozpočtem schváleným pro rok 2017 Valnou
hromadou.
- Informace sekce ZDRAV - dr. Štix, dr. Zoubková - účast na konferenci Zdravotnictví,
jednání se zástupci soukromé školy AGEL; na konferenci projev ministra zdravotnictví
o úhradové vyhlášce, odměňování ve zdravotnictví aj.; dále mj. vystoupení hejtmana
Běhounka (Vysočina), prezidenta Svazu zdravotních pojišťoven aj. Jednání s prezidentkou
České asociace sester - dosud nefungují účinné vztahy mezi oblastí zdravotnictví a školstvím,
praktické sestry vycházejí ze zdravotnických škol s nižšími kompetencemi, než má
zdravotnický asistent, což je paradox, který navíc způsobuje matení veřejnosti; problém
vzdělávání ve formě 4 + 1 (v současnosti tuto formu studia absolvuje pouze 88 studentů v celé
ČR, z toho je přes 60 z nich v kombinované formě, 20 škol je přihlášeno do zkušebního
ověřování, studenti o takové studium nejeví zájem (chtějí si prodloužit studium), ač fungují
vzdělávací programy, neexistují k nim prováděcí vyhlášky, i když jejich existenci avizuje
hlavní sestra; vyhláška č. 39 je nyní v připomínkovém řízení, zohledňuje např. průběh
praktické výuky, kde je zařazena i oblast lázeňské péče atd.
- Informace Ing. Davídkové o účasti na semináři SPTV „Kvalita v profesním terciárním
vzdělávání“, resp. na 3. zasedání pro excelenci terciárního vzdělávání, které bylo zaměřené
zvláště na posuzování terciárního vzdělávání v rámci východní Evropy; z diskuse vyplynulo
nejasné ukotvení VOŠ a profesního vzdělávání na VŠ; v současnosti prakticky na žádné VŠ
nevznikají profesní vzdělávací programy, zde je prostor pro VOŠ; při jednání byla
diskutována i myšlenka nadměrné akademičnosti VŠ na úkor profesní oblasti VŠ.
- Informace Ing. Davídkové o navýšení tarifů pro nepedag. a pedag. pracovníky ve školství
od listopadu 2017, kdy měl být zpracován pokyn MŠMT pro jednotlivé kraje – na základě
této nejasné situace napíše předsedkyně Ing. Pražmová na MŠMT Ing. Bannertovi
a Mgr. Píclovi dotaz, jaký je současný stav financování regionálního školství.
- Informace dr. Svobodové o účasti na kontaktním semináři programu Erasmus+ na Kypru,
akce proběhla 8. - 11. 2017 s cílem zvýšit kvalitu žádostí a iniciovat setkání s potenciálním
partnerem pro budoucí projekty, 41 účastníků z 12 zemí.
- Informace o jednání dr. Pytlouna s Bc. Mikulou o účasti AVOŠe na veletrhu pomaturitního
vzdělávání Gaudeamus (jednání proběhlo 10. 11. 2017 v Brně v sídle společnosti MP Soft,
která veletrh pořádá) - pro další výraznější zviditelnění vyšších odborných škol byly
dojednány následující formy spolupráce: na lednovém veletrhu Gaudeamus v Praze (23. - 25.
1. 2018) vystoupí v sekci přednášek pro pedagogy a výchovné poradce zástupce AVOŠ
s dvacetiminutovou prezentací „VOŠ a jejich význam ve školském systému ČR“ (přesné

termíny jsou již stanoveny), pro prezentaci získá AVOŠ prostor v katalogu veletrhu, dále
při zahájení veletrhu bude přítomna předsedkyně AVOŠ a vystoupí s krátkým příspěvkem;
pracovníci MP Soft připraví cenově výhodnější nabídku pro samostatné prezentace
jednotlivých VOŠ na veletrzích Gaudeamus a tu poskytnou KV AVOŠ, členové KV
s ní seznámí členské školy při valné hromadě v dubnu 2018; po diskusi, která následuje
k tomuto bodu v rámci jednání KV AVOŠ, bylo rozhodnuto, že se AVOŠ přihlásí na pražský
lednový veletrh Gaudeamus s vlastní expozicí, kde bude prezentovat celý systém VOŠ v ČR přihláška se smlouvou a objednávkou jsou následně zaslány 24. 11. 2017.
- Informace dr. Čapkové - 15. 12. 2017 proběhne zasedání REFERNET, za AVOŠ se zúčastní
dr. Čapková.
- Sdělení školám: připravujeme elektronický odkaz pro statistické zjišťování. Letos
ve zjednodušené formě. Předsedkyně žádá o přípravu níže uvedených údajů, které pak
zástupci jednotlivých škol doplní do elektronického odkazu.
Statistika elektronický odkaz na zadání a sběr údajů bude požadovat následující údaje
podle zařazení školy do sekce:

Statistika počtu studentů 1. ročníků ve šk. roce 2017/2018
Sekce EKO…. 30 škol
Denní studium:

Ostatní formy studia:

-přijato k 31. 10. 2017

-přijato k 31. 10. 2017

-zapsáno k 31. 10. 2017

-zapsáno k 31. 10. 2017

Sekce HUM…. 25 škol
Denní studium:

Ostatní formy studia:

-přijato k 31. 10. 2017

-přijato k 31. 10. 2017

-zapsáno k 31. 10. 2017

-zapsáno k 31. 10. 2017

Sekce TECH….18 škol
Denní studium:

Ostatní formy studia:

-přijato k 31. 10. 2017

-přijato k 31. 10. 2017

-zapsáno k 31. 10. 2017

-zapsáno k 31. 10. 2017

Sekce ZDRAV….30 škol

Denní studium:

Ostatní formy studia:

-přijato k 31. 10. 2017

-přijato k 31. 10. 2017

-zapsáno k 31. 10. 2017

-zapsáno k 31. 10. 2017

Sekce ZEM….7 škol
Denní studium:

Ostatní formy studia:

-přijato k 31. 10. 2017

-přijato k 31. 10. 2017

-zapsáno k 31. 10. 2017

-zapsáno k 31. 10. 2017

Statistika počtu absolventů ve šk. roce 2016/2017
Sekce EKO….30 škol
Denní studium:

Ostatní formy studia:

Počet vydaných Europassů:

Ostatní formy studia:

Počet vydaných Europassů:

Ostatní formy studia:

Počet vydaných Europassů:

Ostatní formy studia:

Počet vydaných Europassů:

Ostatní formy studia:

Počet vydaných Europassů:

Sekce HUM….25 škol
Denní studium:
Sekce TECH….18 škol
Denní studium:
Sekce ZDRAV….30 škol
Denní studium:
Sekce ZEM….7 škol
Denní studium:

Zápis zapsali: Ing. Pražmová, dr. Pytloun 24. 11. 2017
Kontrola zápisu: dr. Svobodová 26. 11. 2017

