
 

 

 

Pacovská 350, Praha 4  

Tel. 602 184 719 

e-mail: prazmova@seznam.cz 

 

Zápis z jednání  KV AVOŠ a dozorčí rady 

 

Datum konání:  12. 12. 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 - 11:00 Informace o aktivitách předsedkyně a členů KV AVOŠ  

od listopadového jednání 
(12. jednání Monitorovacího výboru OP VVV a Plánovací komise, jednání 

koordinačního centra EQAVET a jeho implementace v programu Erasmus+, 

jednání předsednictva UZS ČR, příprava účasti AVOŠ na veletrhu 

pomaturitního vzdělávání Gaudeamus)  

Z: předsedkyně, vedoucí sekcí 

3. 11:00 - 11:30 Různé (termíny jednání pro rok 2018, jednání předkyně  

na MŠMT) 

Z: předsedkyně  

 

  

                                                                                                                                                                                                               

Markéta Pražmová 

předsedkyně AVOŠ 

 

Omluveni: Ing. Zátopková, Mgr. Vajsová, Ing. Vacková, PhDr. Křížová, PhDr. Zoubková,  

PaedDr. Ludačka, PhDr. Štix, Ing. Kolářová 

 

 

 

 

 

 



Ad 1: 

Program jednání byl schválen bez připomínek. Současně předsedkyně kontrolou zápisu 

z posledního jednání zdůvodnila některé nevyřešené úkoly dle zápisu. 

- Jednání s ředitelem odboru Petrem Bannertem se neuskutečnilo. Dle vyjádření vedoucí 

oddělení Mgr. Marty Staré nemůže pan ředitel odpovědět v současné době na otázky 

předsedkyně:  

a) v jaké výši se konkrétně budou stanovovat celorepublikové normativy od 1. 9. 2018  

pro denní formu studia a dálkovou (kombinovanou) formu studia, 

b) jak se budou lišit od současné výše. 

Celá situace byla zdůvodněna tím, že dosud není znám rozpočet, do funkce nebyl ještě 

jmenován nový ministr školství a pan náměstek Pícl již částečně pracuje na NUV. 

Předsedkyně v lednu osloví náměstkyni pro řízení sekce ekonomické MŠMT 

PhDr. Z. Matuškovou, která na tvorbě normativů konkrétně pracuje, a informace sdělí  

KV AVOŠ na lednovém jednání. 

 

- Statistika je připravena ve zjednodušené formě, školy ji naleznou pro zadání údajů 

v elektronické podobě na www.asociacevos.cz ve složce Informace pod názvem Statistika. 

Termín vyplnění – 22. 12. 2017 12:00 hodin. 

Předsedkyně vyzývá pracovníky pověřené vedením školy, aby vyplnili všechny požadované 

údaje, a to včetně údajů o počtu vydaných Europassů. NUV letos požaduje údaje o počtu 

všech  Europassů vydaných absolventům VOŠ za rok 2017 ve všech formách studia. 

V případě, že škola v rubrice uvede počet 0 bez věrohodného zdůvodnění, musí předsedkyně 

uvést jmenovitě školy, které tento důležitý dokument pro absolventy nevydávají. 

 

- Návrh předsedkyně na odměnu Kč 3 000,- Kč. pro Ing. Davídkovou za úpravy 

webových stránek, které v poslední době prováděla osobně z důvodu požadované změny  

ve správě stránek. Tuto činnost bude dále vykonávat až do doby, než bude podepsána 

smlouva s novým pracovníkem IT Bc. Kamilem Voděrou.  

- Seminář SPTV – dosud nemáme z minulého semináře, kterého se zúčastnila  

Ing. Davídková, zápis. Není jasné, o čem se na semináři přesně jedná a jakou roli  

při jednáních tohoto sdružení má (včetně role AVOŠ) v jejich evropských projektech.  

Ad 2: 

24. 11. účast předsedkyně na jednání tzv. Koordinačního centra pro EQAVET na Úřadu 

vlády. V programu, který moderovala M. Kaňáková z NUV, byl pod patronací DZS zařazen 

na závěr Evropského týdne odborných dovedností s cílem zvýšit atraktivitu odborného 

vzdělávání. Hlavní příspěvek přednesl vedoucí oddělení pro EQAVET na NUV Ing. Kadlec. 

Zdůraznil význam prvků EQAVETu pro podporu modernizace odborného vzdělávání  

a hlavně jeho význam pro hodnocení kvality výsledku učení v projektech. Uvedl příklady jeho 

propojenosti s NSK, tvorbou RVP a vazeb až na ŠVP. Zdůraznil také význam jeho uplatnění 

na základě osmi principů, které umožňují stanovit kvalifikace na základě přesně definovaných 

výsledků učení a jejich zhodnocení. Existuje Evropská příručka hodnocení, která má 10 listů 

http://www.asociacevos.cz/


(zatím u nás byly vypracovány 4 listy zaměřené na modularizaci odborného vzdělávání, 

zvyšování kvality podporou mezinárodní mobility, zvyšování atraktivity odborného 

vzdělávání, podporu vnitrostátní mobility (odborný výcvik, stáže ve firmách, využívání 

jednotek výsledků učení, samostatnost). Zaměřeno zatím na kategorii E, definování 

nadstandardů výsledků učení v souvislosti s Průmyslem 4.0.  

Hlavními atributy jsou: flexibilita, prostupnost, uznávání výsledků vzdělávání (právě tyto 

atributy ale neuznávají VŠ!!!) 

Vše je uvedeno na webových stránkách NUV – zazněly i zajímavé příspěvky škol, které již 

používají prvky EQAVETu. 

 

6.12. Jednání Plánovací komise OP VVV hlavní – předsedkyni zastoupil Ing. Johanis 

z důvodu její nutné účasti na předsednictvu UZS ČR a stručně seznámil s průběhem jednání 

plánovací komise KV AVOŠ.   

- Předsednictvo UZS ČR téhož dne hodnotilo činnost za uplynulý rok, předložilo návrhy 

činnosti pro rok 2018. Valná hromada  UZS ČR se uskuteční 19. 4. 2018 a pro příští rok jsou 

již naplánovány termíny tradičních konferencí: Zdravotnictví 2019 (8. – 9. 11. 2018), Školství 

2019 (15. 11. 2018). Členskou základnu UZS ČR již tvoří 46 členských organizací  

a 7 přidružených z oblasti zdravotnictví, školství, kultury, sociálních služeb a ostatních 

organizací.  

Ad 3: 

- Dle pokynu tajemníka AK VOV Kriega, který byl pověřen přípravou identifikace témat, 

které bychom chtěli řešit v rámci OP VVV 2020+, požádal dr. Krieg o zaslaní témat, která 

dle potřeb vyšších odborných škol by bylo vhodné řešit v rámci OP VVV. Oslovil údajně 

všechny žadatele Výzvy VOŠ (Ing. Davídková, Ing. Pokorný, PhDr. Foltýnová), není jasné, 

zda mu odpověděli zástupci oblasti HUM a SOC-PED. Předsedkyně oslovila Ing. Johanise, 

Ing. Zátopkovou, od kterých získala v krátké době podklad, dále PhDr. Pytlouna,  

PhDr. Zoubkovou, PhDr. Křížovou – bez zaslaných návrhů.  Předsedkyně bude požadovat  

od vedoucí odd. Mgr. Marty Staré všechna vyjádření od oslovených škol, které náměty 

poslaly dr. Kriegovi. 

Výroční zpráva o stavu vzdělávání za rok 2016 – vydalo ji MŠMT. V elektronické podobě 

je přístupna na stránkách MŠMT. 

Ing. Zátopková – zaslala předsedkyni informaci o dotazu KV Moravskoslezského kraje 

na MŠMT k vydání stanoviska na uplatnění ustanovení § 102 odst. 4 ŠZ.  Novelou 

školského zákona, zákonem č. 101/2017 Sb., došlo ke změně ustanovení § 102  

odst. 4 školského zákona, kterým je upravena zkušební komise pro absolutorium v případě 

ukončování VOV. Dle předcházející právní úpravy členem zkušební komise mohl být 

jmenován také odborník z praxe, ale nebylo jeho jmenování povinné.  

Odborník z praxe musí být přítomen u zkoušky z odborných předmětů. 

Ustanovení nabývá účinnosti od 1. 9. 2018 

Kraj se dotazuje MŠMT, zda odborník z praxe má být dle nové legislativy přítomen po celou 

dobu zkoušení studentů, nebo má být přítomen jen u odborných předmětů, dále jaké jsou další 



specifika tohoto člena zkušební komise pro absolutorium, zdali se může jednat o externího 

vyučujícího příslušné organizace (který je současně odborníkem z praxe), či nikoliv. 

Dle vyjádření Mgr. Staré se již legislativci zabývají tímto dotazem. O odpovědi Vás budeme 

informovat. 

 

- Gaudeamus – informace předsedkyně a dr. Pytlouna  

Veletrh pomaturitního vzdělávání proběhne 23. – 25. ledna 2018 v pražských Letňanech, 

účast AVOŠ se připravuje, smlouva byla podepsána, zajištěn byl také výstavní prostor, 

zajištěn je pro každý den termín na dvacetiminutové vystoupení v rámci „pedagogických 

center“, kde zástupce AVOŠ bude promlouvat k výchovným poradcům a pracovníkům úřadů 

práce o významu VOŠ v systému českého školství, nyní se dolaďují podklady pro roll-up  

a plakát. Vedoucí sekcí osloví jednotlivé VOŠ, aby zaslali krátkou prezentaci svých škol 

(max. 3 slajdy), která bude běžet ve smyčce na obrazovce a zároveň aby zaslali na adresu  

AVOŠ v Pacovské informační letáky, které bude AVOŠ uchazečům o studium na VOŠ  

ve stánku nabízet (podrobné informace zašle 13/12 vedoucím sekcí dr. Pytloun) – vše nutno 

splnit do 15. 1. 2018. Technické zabezpečení (obrazovka, prezentace) zajistí Ing. Davídková.  

Ve stánku budou služby zástupců KV AVOŠ, každý si zajistí do stánku navíc studenty (cca 2) 

ze své školy.  

Rozpis dozorů: 23. 1. dopoledne (8.30 – cca 12.00) – Ing. Pražmová, Ing. Johanis, odpoledne 

(do cca 17.00 hodin) dr. Svobodová, 24. 1. dopoledne Ing. Jakešová, dr. Kmochová, 

odpoledne dr. Pytloun, 25. 1. dopoledne dr. Pytloun, odpoledne Ing. Brožová. Účastníci  

si mezi sebou předají volné vstupenky pro pořadatele, které jsou v ceně expozice.  

Další úkoly: nyní do 18. 12. se doladí textové znění roll-upu a plakátu (členové KV se vyjádří 

k textovému znění), L. Pytloun a předsedkyně pak zajistí následnou výrobu těchto materiálů. 

Na lednovém jednání KV AVOŠ 16. 1. 2018 bude vše doladěno.  

 

13. 12. se předsedkyně zúčastní jednání v ústředí ČŠI. 

14. 12. Monitorovací výbor – dotaz na schválení projektu a požadavek na další 

programovací období za AVOŠ. 

15. 12. se předsedkyně zúčastní jednání Referent. 

 

Termíny jednání KV AVOŠ v roce 2018 – 1. pololetí: 

 

16. 1., (23. – 25. 1. veletrh Gaudeamus), 13. 2., 13. 3, 17. 4. valná hromada, 15. 5.,  

19. 6. (tento termín bude ještě upřesněn). 

 

zapsali: Ing. Pražmová, PhDr. Pytloun 15. 12. 2017 

kontrola zápisu: PhDr. Svobodová 


