
 
 

Pacovská 350, Praha  

Tel. 602 184 719 

e-mail: prazmova@seznam.cz 

 

 

Zápis z jednání  KV AVOŠ a dozorčí rady 

 

Datum konání:  16. 1. 2018 

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 
(jednání u ministra školství, stav přípravy veletrhu pomaturitního vzdělávání 

Gaudeamus, informace ze statistického zjišťování)  

Z: předsedkyně, místopředseda a vedoucí sekcí 

3. 11:00 - 11:30 Různé 
Z: předsedkyně  

 

  

                                                                                                                                                                                                               

Ing. Markéta Pražmová 

   předsedkyně AVOŠ 

 

 

 

Omluveny: PhDr. Zoubková, Ing. Vacková, Ing. Vajsová, PhDr. Čapková, Ing. Brožová, Ing. Davídková  

 

Jednání se zúčastnila vedoucí oddělení středního a vyššího odborného vzdělávání MŠMT Mgr. Marta 

Stará. 

 

 



Ad 1: Program a zápis z posledního jednání byl schválen všemi přítomnými členy. 

- doposud nebyl zaslán zápis ze semináře  SPTV ze dne 21. 11. 2017 

- předsedkyně získala od tajemníka AK VOV seznam návrhů témat za jednotlivé odborné oblasti - sekce, které 

AVOŠ navrhuje pro další programovací období k řešení v rámci OP VVV od roku 2020+. Ta byla zaslána 

odborem středního vzdělávání, vyššího odborného vzdělávání a institucionální výchovy – sk. 2, odboru  

CERA – sk. 4.  

Ad 2: Jednání předsedkyně 

- předsedkyně seznámila členy KV s náměty na financování v příštím programovacím období od zástupců 

sekcí, které byly zaslány tajemníkovi AK VOV hlavně od oslovených žadatelů Projektu VOŠ. Zároveň 

informovala přítomné o připravované další výzvě formou šablon pro SŠ a VOŠ, která bude vyhlášena v prosinci 

2018. Mgr. Stará doplnila informaci s tím, že stávající šablony budou překlopeny na nové programovací 

období, a to pouze ty, o které byl v minulém období výrazný zájem, zbývající se nedostanou do příští výzvy. 

- 2.1 jednání s ministrem školství s Ing. Robertem Plagou, Ph.D., z iniciativy prezidenta UZS ČR  

Ing.  Horeckého pro představitele sekce školství a vzdělávání UZS ČR (Asociace institucí vzdělávání dospělých 

ČR,  z. s., Asociace speciálních pedagogů ČR, Asociace vyšších odborných škol ČR, Sdružení soukromých škol 

Čech, Moravy a Slezska, Sdružení učňovských zařízení,  Unie školských asociací – CZESHA a Asociace 

náhradní výchovy). Předsedkyně před tímto setkáním zaslala podklady a při vlastním jednání byly pro každého 

zástupce k dispozici 3 minuty pro prezentaci nejdůležitějších témat. 

Předsedkyně zaslala tato témata:  

- Stabilizovat sektor vyššího odborného vzdělávání dílčími právními úpravami stávajícího Školského 

zákona a prováděcí vyhlášky v souladu se Strategií vzdělávací politiky České republiky do roku 2020  

a Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2015 – 2020. 

 

- Připravit ve spolupráci s VŠ koncepční podklady dalšího rozvoje vyšších odborných škol ve vzdělávacím  

systému v souladu s Výzvou VOŠ schválenou v rámci PO 3 OP VVV, která je zaměřena na 5 odborných 

oblastí VOV (EKO, SOC-PED, TECH, HUM a ZDRAV) s cílem připravit návrh obecné vize, koncepce a cílů 

VOV na základě analýzy standardů v odborném cizím jazyce, jednotlivých odborných oblastí a tím definovat  

pozici  VOV mezi obory středního vzdělávání a profesně orientovanými bakalářskými programy. 

 

- Reformou financování regionálního školství přesně stanovit celorepublikové normativy na studenta VOŠ  

ve spolupráci s MPSV 

- pro denní formu studia 

- pro ostatní formy studia (dálkovou, kombinovanou) nyní činí 0,15 % normativu denní formy 

 

- Iniciovat další jednání s reprezentací VŠ za účelem vymezit přijatelné parametry uznávání ucelených 

částí vzdělání  VOŠ  vysokými školami – praxe, odborný cizí jazyk, absolventská práce (v novele zákona  

o VŠ není dle příslibu toto řešeno). 

Pan ministr předsedkyni sdělil, že dokud nebude změněn zákon o VŠ, tak ani ministr nemůže zrušit autonomii 

jednotlivých VŠ a požadovat spolupráci s VOŠ. Vnímá, že pro některé pozice stačí absolvent VOŠ, ale je k tomu 

nutné další jednání s MPSV a zaměstnavatelskými svazy. Bude proto pokračovat s AVOŠ v dalších jednáních. 

 

Následně předsedkyně obdržela z UZS ČR k vyplnění tabulku (termín vypracování je do 31. 1. 2018), kde má 

zaslat Návrh opatření za AVOŠ včetně zdůvodnění, která jsou realizovatelná v roce 2018, příp. i návrhy 

zákonů včetně čísla a názvu  (zde bude mít realizace dlouhodobější charakter).  

Souhrnná tabulka se všemi návrhy bude sloužit jako podklad pro příští jednání s panem ministrem, které 

je plánováno na březen 2018. Předsedkyně žádá o spolupráci vedoucí jednotlivých sekcí, kteří jí do 24. 1. 

zašlou návrhy opatření pro rok 2018. 

- 9.1. Jednání s Mgr. Starou o stanovisku MŠMT ke jmenování odborníka z praxe k absolutoria (jde  

o novelizované ustanovení § 102, odst. 4 školského zákona), které předsedkyně obdržela od Ing. Zátopkové   

na vyžádání odboru školství Severomoravského kraje. Stanovisko je již zasláno školám a bude vloženo  

na www.asociacevos.cz spolu s lednovým zápisem. Dle vyjádření Mgr. Staré si toto opatření nežádalo MŠMT, 

ale jde o poslanecký návrh, který schválila legislativa MŠMT a MŠMT jej dostalo pouze k vypracování. 

http://www.asociacevos.cz/


K tomuto opatření v diskuzi zazněla odmítavá stanoviska: PhDr. Svobodová, Ing. Johanis a další následně  

e-mailem. Předsedkyně slíbila, že celou záležitost otevře na tripartitě dne 18. 1. 2018 v bodě Různé. Dále bude 

doplněno do výše uvedených návrhů Opatření pro VOV realizovaná v roce 2018. Předsedkyně dle zkušeností  

se schvalováním jednotlivých opatření konstatuje, že jde o „běh na dlouhou trať“ a nepředpokládá, že by v tomto 

roce mohlo být toto ustanovení zrušeno, a proto se jím školy budou od letošního roku muset řídit. Odborník 

z praxe nemusí být v rámci absolutoria přítomen u zkoušky z cizího jazyka, ale pouze u zkoušky z odborných 

předmětů a u obhajoby absolventské práce, kde také spolurozhoduje o návrhu hodnocení. 

Podobná úprava se připravuje rovněž pro profilovou část maturitních zkoušek na středních odborných školách.  

 

- 15. 1. telefonát s Ing. Vozábem – stav zahájení realizace Projektu VOŠ – do 31. 1. se připravuje vydání 

právních aktů, zatím žádný z žadatelů neohlásil, že odstupuje (proběhlo dosud velké krácení financí, někde  

až k částce 40 mil.). Žadatelé přepracovávají dokumenty, které musí znovu doložit. Z oddělení CERA půjde 

depeše žadatelům s oznámením, kdy se bude konat kulatý stůl pro všechny žadatele, což se uskuteční  

až v případě, že žadatelé doloží všechny opravené dokumenty administrátorům projektu. Na vlastním projektu  

se začne pracovat přibližně od dubna 2018.  

- Informace předsedkyně o statistice VOŠ, statistika byla po zpracování zaslána NUV. 

Statistika počtu absolventů a vydaných Europassů v roce 2017 

Celkový počet absolventů VOŠ  ze 110 škol sdružených v AVOŠ …….        3 900 

Počet absolventů škol, kterým škola vůbec nevydala  Europass ……..            594 

Počet vydaných Europassů absolventům škol v roce 2017…….                     3 306 

Počet všech škol, které vydávaly dodatky k diplomům……………………         81 
8 škol nedodalo informace o absolventech nebo absolventy letos nemají  

Počet škol, které nevydávaly dodatky k diplomům (nebo jen na požádání)       15                                                                                      

Počet škol, které neposkytly informace nebo neměly absolventy                         14         
                               

Z toho počty škol podle rozdělení oborů v rámci 

AVOŠ 

Nevydávají dodatky k diplomům 

(školy nedodaly data, nemají absolventy) 

ZDRAV    (30)                                           3 

 

 nedodaly data                 2                     

TECH        (18)                                           4 

 

                                          - 

 EKO          (30)                                           3  

 

 nedodaly, nemají abs.    7                                          

HUM         (25)                                           3 

 nedodaly, nemají abs.    4                     

ZEM            (7)                                           2 

  nemají abs.                     1 

 

Celkem 84,77 % absolventů škol obdrželo dodatky k diplomům po absolutoriu, celkem 15,23 % absolventů 

neobdrželo dodatky k diplomům po absolutoriu. V převážné míře jsou to absolventi těch VOŠ, které údaje  

ani v minulosti neposkytly.  

   

Závěr: Za školní rok 2016/2017 se AVOŠ opět nepodařilo získat všechny potřebné údaje od 29 členských škol, 

z nichž mnohé informace neposkytují již několik let.  

Vedení AVOŠ členské školy trvale vybízí ke zlepšení, bohužel některé školy přes opakované výzvy neplní 

povinnost vydávat dodatky k diplomům absolventa VOŠ, který je důležitým dokumentem hlavně  

pro mezinárodní mobility. Absolvent tedy nezískává kompletní dokumentaci o ukončení studia na VOŠ.  

 

Podrobné údaje o 29 VOŠ, které buď nevydávají Europassy, nebo údaje nedodaly, anebo nemají 

absolventy, naleznete na www.asociacevos.cz ve složce Struktura AVOŠ/Členské školy. 

 



Statistika AVOŠ 

studenti nastoupivší ke studiu ve školním roce 2017/2018 
 

sekce 

TECH -18-0 

(odpovědělo 18 škol) 

ZDRAV-30 

 (odp. 28) 

HUM-25 

(odp. 23) 

EKO -30 

(odp. 26) 

ZEM-7 

(odp. 7) 

denní ostatní denní  ostatní denní ostatní denní ostatní denní ostatní 

490 154 1462 879 1066 793 1007 265 43 74 

644 2341 1859 1272 117 

 

denní forma celkem 4068 ostatní formy celkem 2165 

Celkem všech 6233 nastoupivších studentů 

 

Celkem ze 110 škol nedodalo údaje 8 škol. 

 

Úbytek nastoupivších studentů do 1. ročníku je oproti loňskému školnímu roku minimální. 

 

 

 

Různé: 
 

a) předsedkyně, místopředseda – příprava účasti na veletrhu pomaturitního vzdělávání Gaudeamus – 

počátkem ledna byly dokončeny propagační materiály (banner a rollup – tvorba a výroba ve firmě 

NOVAKART Mělník), školy zaslaly krátké prezentace v programu PowerPoint a propagační letáky, na KV 

se členové domlouvají na personálním zabezpečení expozice AVOŠ v průběhu 23. – 25. 1. 2018, přípravu 

stánku na výstavišti v pražských Letňanech zajistí 22. 1. odpoledne předsedkyně a místopředseda. Pro sekci 

„pedagogické centrum“ je připravena dvacetiminutová prezentace o významu VOŠ ve školském systému, 

s níž vystoupí každý den místopředseda.  

b) Mgr. Stará – před Vánoci navštívil MŠMT Peter Bengtsen z Dánska, problematika podpory SŠ a VOŠ 

v rámci Evropy, školy si mohou podat žádost o spolupráci, MŠMT tuto žádost posoudí a na základě 

kladného vyjádření pak školy mohou získat finance na zahraniční pobyty zejména ve Skandinávii, smyslem 

takové spolupráce je progres v kvalitě výuky – Mgr. Stará rozešle školám v příštích měsících podrobnosti, 

tato forma spolupráce je určena zejména těm školám, které nezískaly podporu v projektu Erasmus+. 

c) předsedkyně – valná hromada AVOŠ proběhne 17. 4. 2018 na MŠMT v budově C (tj. jako loni). Příští 

jednání KV proběhne 13. února.   

 

 

 

 

Zapsali: Ing. Pražmová, dr. Pytloun 19. 1. 2018 

Kontrola zápisu: dr. Svobodová 


