
 
 

Pacovská 350, Praha 4 

Tel. 602 184 719 

e-mail: prazmova@seznam.cz 

 

 

Zápis z jednání  KV AVOŠ a dozorčí rady 

 

Datum konání:  13. 2. 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 lednového jednání 
(účast na jednáních, zhodnocení účasti AVOŠ na veletrhu pomaturitního 

vzdělávání Gaudeamus)  

Z: předsedkyně, místopředseda a vedoucí sekcí 

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

 

  

                                                                                                                                                                                                               

Markéta Pražmová 

předsedkyně AVOŠ 

 

 

Omluveni: dr. Čapková, Ing. Chvojková, Ing. Davídková, Ing. Vajsová, dr. Štix, dr. Homolka  

 

 

 

 

 



Ad 1: Zápis z lednového jednání a navržený program byly schváleny všemi přítomnými. 

Ad 2: Aktivity členů KV AVOŠ: 

18.1. Účast předsedkyně na jednání PT RHSD pro školství – přítomnost pana ministra 

v úvodu jednání 

- Předsedkyně z pověření KV AVOŠ se dotázala, proč na základě poslanecké iniciativy byla 

schválena novela ŠZ § 102 odst. 4, kdy při absolutoriu na VOŠ  se stává povinnou součástí 

komise odborník z praxe (došlo k tomu bez konzultací s KZPS ČR a AVOŠ)? Pan ministr 

odpověděl, že účast odborníků z praxe je chtěná a v tuto chvíli je nutné novelu respektovat.  

Je v obecném zájmu, aby zaměstnavatel odborníka uvolnil. Je možné se bavit o technické 

stránce provedení této věci. 

Pan Bannert, ředitel odboru, naopak tvrdil, že tento legislativní návrh byl s KZPS ČR  

a Asociací VOŠ konzultován a zaslán k připomínkám. Bylo údajně dohodnuto,  

že dobrovolnost při absolutoriu se změní v povinnou přítomnost, protože je nutné pohlídat 

kvalitu výstupu ve vztahu k zaměstnavatelům. 

- Ing. Pluskalová představila další posun v reformě financování RgŠ a na dotaz předsedkyně 

o výši republikových normativů pro VOŠ sdělila: celorepublikové normativy se nyní snížily  

v důsledku výdajů na společné vzdělávání. Postup jejich zprostředkování na školy platí  

u veřejných VOŠ od roku 2005 – vyhl. 492/2005, tzn. normativy jsou zaslány krajům, které 

je pak rozdělí – o výši proto rozhoduje kraj. Rozpis normativů se nemění již od roku 2005, 

kdy krajské normativy reagují na republikové normativy a vycházejí z nich. Nicméně každý 

kraj si objem prostředků na VOŠ stanovuje sám. Výše normativu je u církevních škol rovněž 

ve výši 100 % normativu veřejných škol (o rozdělení rozhoduje zřizovatel církevní VOŠ). 

Soukromé školy mají normativ 60 pro 1. rok zřízené školy a v dalších letech ve výši až 90 % 

ze 100 % normativu škol veřejných dle hodnocení ČŠI. 

- Mgr. Faltýnek, ředitel odboru 21, informoval o návrhu změn v oblasti společného 

vzdělávání. Nyní se provádí vyhodnocení. Analýzou dle ekodat bylo zjištěno, že 75 % čerpali 

asistenti pedagogů, např. na 70 žáků je 70 asistentů v ZŠ, minimum na SŠ. Zatím se provádí 

kvantifikace výsledků, nejsou vidět kvalitativní výsledky. Připravuje se novela vyhlášky  

č. 27/2016 Sb. s termínem ukončení – duben 2018.  

Základní principy změn (návrhy) – od individuálních podpor přejít ke sdíleným integračním 

podporám dítěte; od paušálních podpor směřovat k diferenciaci úvazků (rozlišení dvou typů 

asistentů podle skutečných potřeb). Změna výsadního postavení zákonných zástupců 

k postavení ŠPZ (dnes zákonní zástupci vyvíjejí tlak na ŠPZ, navštěvují i několik ŠPZ,  

kde nechají dítě vyšetřit, a to jen proto, aby pro ně získali výhodnou 

diagnózu). Administrativní zátěž – je nutné vytvořit propojený systém sdílení dat  

v elektronické podobě (např. snímek školy). Dojde do konce ledna k revizi poskytovaných 

pomůcek.   

Od 9. 3. – nový způsob podpory: stálý  plat dostanou asistenti ve třídě 8, při občasné 

podpoře budou zařazeni do platové třídy 5, z asistenta pedagoga se stal asistent žáka, je třeba 

diferencovat úvazky, vyhodnocení pomůcek asistenta…  

 



23. 1. – 25. 1. Organizace a průběh Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního 

vzdělávání Gaudeamus Praha 2018 

Zastoupeno 213 vystavovatelů v 92 expozicích, účast i 94 zahraničních univerzit a VŠ  

z 16 zemí. Návštěva 10 670 studentů, 244 pedagogů a výchovných poradců. Poprvé AVOŠ. 

Celkem uhrazena faktura Kč 48 037,- 

Hodnocení účasti na veletrhu – 27 členských škol dodalo prospekty, ze sekce ZDRAV 

pouze Plzeň Karlovarská, Ústí nad Labem, Příbram, pražské školy ZDRAV nedodaly  

ani prezentaci ani letáky… (samostatně se prezentovala soukromá škola Medea a. s., nabízí 

např. zdravotnického záchranáře, i když dle nařízení vlády je to pouze dobíhající studium). 

Další členské školy, které měly stánek: Most, TRIVIS, VOŠ informačních studií Praha 4, 

Palestra, Mělník, VOŠ herecká, VOŠ publicistiky Praha. 

Pražské členské školy nedodaly v technických oborech a uměleckých žádné prospekty, 

některé technické poslaly prezentaci, prezentace je uložena na flash. Počet prezentací  

– 30 škol. 

Velký zájem o informace ústní, většina  z návštěvníků nevěděla, co je VOV... 

PhDr. Pytloun prezentoval 3 x v pedagogickém centru asi 12 slajdů na téma VOŠ a jejich 

význam ve vzdělávacím systému, co jsou VOŠ, jaké je uplatnění absolventů VOŠ, co je 

AVOŠ a co je naším cílem, a to pro výchovné poradce škol, kteří jsou také málo informováni. 

Předsedkyně proto doporučuje školám navázat úzký kontakt se středními školami v regionu  

a pozvat výchovné poradce do škol. Návrh předsedkyně na uzavření DPP s PhDr. Pytlounem 

na Kč 5 000,- za organizaci, instalaci, odvoz včetně dozoru po celé 3 dny – byl KV AVOŠ 

schválen. 

Poděkování předsedkyně – PhDr. Evě Svobodové, Ing. Milanu Johanisovi a Ing. Luďce 

Jakešové včetně jejich studentů – nejlepší způsob komunikace se zájemci o studium VOŠ… 

Předsedkyně oslovila organizačního garanta výstavy Gaudeamus Ing. Pavla Mikulu (předseda 

představenstva MP–Soft, a.s. Brno), máme přislíbeno vytvoření cenově výhodných podmínek 

pro členské školy AVOŠ (cca 5 000,- Kč na stánek) – návrh  

např. pro prezentaci škol v rámci zařazení do příslušné sekce (EKO, ZDRAV, TECH...). 

Při zahájení veletrhu pan Mikula uvedl se všemi důležitými informacemi účast AVOŠ s tím, 

že je spolupracujícím partnerem za  oblast VOV, které je důležitou součástí profesně 

zaměřeného pomaturitního studia.  

V průběhu veletrhu oslovil předsedkyni proděkan pro vnější vztahy a celoživotní vzdělávání 

Univerzity Tomáše Bati Marek Tomaštík z Fakulty logistiky a krizového řízení, který chce  

s AVOŠ spolupracovat na možné prostupnosti studia. 

Závěrečné shrnutí: Účast AVOŠ byla určitě velmi důležitá nejen pro mnohé návštěvníky 

z řad budoucích uchazečů o studium na VOŠ, ale také pro výchovné poradce středních škol. 

Doporučujeme proto členským školám iniciovat jednání v rámci krajů hlavně s výchovnými 

poradci středních škol ukončených maturitou a zároveň se v rámci sekcí připravit na účast  

v roce 2019. 

 



29.1. Účast předsedkyně na PK OP VVV hlavní – projednávány návrhy na prodloužení 

zahájení výzev v PO 1 

 

30.1. Jednání předsedkyně s paní náměstkyní Z. Matuškovou o reformě financování 

regionálního školství a jejím provedení v segmentu VOV. Paní náměstkyně připravuje 

změnu od 1. 9. 2018:  

- každý kraj dostane cíleně bývalý tzv. republikový normativ ve výši 100 % pro každou VOŠ 

veřejnou, kterou musí škola v kraji dostat už na školní rok 2018/2019 

- dále se připravuje návrh členění normativů dle akreditovaných oborů, jako je to na VŠ  

(dle náročnosti - tech, zdrav,…). Na VŠ je vytvořeno 9 skupin, které mají stanoveny 

samostatně normativy. 

Předsedkyně dále požádala paní náměstkyni o přípravu těchto změn v oblasti 

financování VOŠ: 

a) Vznik nové situace v souvislosti s demografickým poklesem uchazečů o studium  

a požadavek nutné změny v oblasti financování VOV hlavně v ostatních formách studia  

- Informace o dřívější praxi vedení škol, kdy se ostatní formy studia mohly dotovat  

z prostředků na denní formu studia. Vzhledem k úbytku studentů to již není možné a dochází 

k postupné likvidaci těchto forem vzdělávání. 

Školy se snaží proto místo dálkové formy studia, kde je nyní normativ ve výši 0,15 % denní 

formy, nabízet kombinovanou formu. 

- Požadujeme: změnit výši celorepublikových normativů na studenta VOŠ ve všech formách 

studia a hlavně pro zvýšený zájem o ostatní formy (dálkovou, kombinovanou) minimálně  

ve výši 40 % normativu denní formy. 

b) Školné na VOŠ 

Výběr školného na veřejných VOŠ je nesystémová záležitost, která je v rozporu se školskou 

politikou vlády (na jiných veřejných školách se školné neplatí), veřejné VOŠ tato skutečnost 

proto hendikepuje;  

Toto zrušení však musí být zcela jasně řešeno v přímé systémové vazbě na změnu/posílení 

normativů na studenta denní/ostatní formy studia na VOŠ, aby tím nedošlo na školách  

ke snížení finančních příspěvků poskytovaných z veřejných zdrojů na jednotlivé studenty. 

Posílit celkovou výši normativu na studenta denní formy VOŠ (navíc v závislosti na případné 

zrušení úplaty za vzdělání – viz výše), zvýšit normativ na studenta v ostatních formách 

vzdělávání (doposud ve výši 0,15) alespoň na úroveň 0,5 v poměru k normativu studenta 

denní formy. 

- Paní náměstkyně souhlasí a ví, že jsou to nerovné podmínky, protože u veřejných VŠ  

se školné nepodařilo prosadit a u VOŠ to zatím kraje zneužívají jako argument v případě,  

že mají nedostatek peněz pro VOŠ. 

c) Požadavek předsedkyně na změnu vyhlášky č. 10/2005 Sb., část třetí třetí - § 14 a § 15 – 

úplata za vzdělání – příslib paní náměstkyně, že danou věc otevře na poradě vedení MŠMT. 

d) Požadavek předsedkyně na projednání návrhu změny v platového zařazení DiS. do stejné 

platové třídy jako Bc. Paní náměstkyně slíbila tuto věc projednat s paní náměstkyní Bílkovou 

z MPSV. 

 



V rámci jednání KV AVOŠ následuje na toto téma diskuse, kde vedle předsedkyně hovoří 

Ing. Ludačka (je vhodné, aby se reforma financování odložila, není stále jasné, kolik korun 

dostanou VOŠ od krajů na jednoho studenta denní formy), Ing. Kolářová (je na místě 

odmítnout na VOŠ normativy pro společné vzdělávání, protože VOŠ čerpaly určitě nejméně 

oproti MŠ či ZŠ – je to tedy pro VOŠ diskriminační), Ing. Johanis (problematika školného – 

jde o jeden ze zdrojů financování VOŠ a hlavně důležitý příjem u samostatných VOŠ, ač je 

jasné, že je to v porovnání s VŠ u VOŠ diskriminační; normativy – nutno se proti jejich 

snížení důrazně ohradit), Mgr. Kočovský (jako škola dostali za úkol přepočítat žáky  

a studenty na normativy – žádný přínos pro školu tím ale nenastal).   

 

31.1. Předsedkyně zaslala vyplněné tabulky s požadavky a návrhy nutných opatření 

AVOŠ  v oblasti VOV pro pana ministra, což vzešlo z iniciativy UZS ČR: 

 

      OPATŘENÍ REALIZOVATELNÁ V ROCE 2018 PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ zaslat Unii do 31.1. 

Příklady opatření: změny vyhlášek, metodických pokynů, stanovisek, výkladů; uzavření memorand; změny nařízení vlády ČR 

Tabulka č. 1 Opatření realizovatelné v roce 2018 

Popis opatření (uveďte formu 
dle výše uvedených příkladů) 

Odůvodnění 
Eventuálně návrh či rámec 

znění 

Tabulka č. 2 Změna zákonů  

Číslo a název zákona Obecná/konkrétní změna Odůvodnění 

   

Podklady pro opatření kromě předsedkyně zaslali RNDr. Homolka, PhDr. Pytloun  

a PhDr. Křížová. Excellová tabulka bude zveřejněna na stránkách AVOŠ současně se 

zápisem. 

Opravy webových stránek AVOŠ – zatím nedokončeno a stále jsou problémy se správou 

sítě. 

Ad 3: Různé 

- Předsedkyně obdržela písemně návrh Ing. Davídkové pro vznik internetového úložiště 

pro vytvořené materiály výstupů z projektů OP VVV – nejlépe dle odborných oblastí. 

Byla vytipována adresa www.vovcr.cz, která je volná.  Z diskuze z jednání s odbornou sekcí 

ZDRAV vyplynulo, že jejím vlastníkem má být pouze AVOŠ. 

Roční poplatek za doménu je cca 200 Kč, 3 roky při realizaci se bude plnit materiály a pak by 

měla být i nadále k dispozici všem voškám, takže by ji neměla vlastnit žádná soukromá osoba, 

škola ani ČVUT. 

Doménu bude nutné objednat už rovnou na AVOŠ, aby byl do budoucna jasný vlastník. 

Zřízení domény samozřejmě nutné není a projekt na tom rozhodně nestojí. Jak dále uvádí  

Ing. Davídková, považuje ale zřízení za prospěšné, a proto zdůvodňuje svůj požadavek: 

http://www.vovcr.cz,/


- mít úložiště na poddoméně AVOŠe je určitě možné, ale pragmaticky  uvažuji o tom, 

že www.asociacevos.cz informuje o AVOŠi, jsou tu seznamy škol, sekce, zápisy, informace, 

ale www.vovcr.cz by mělo v  budoucnu sloužit primárně studentům, kteří budou hledat 

výukové materiály - nová doména by měla výhledově obsahovat i materiály, které budou 

vytvořeny školami, které v AVOŠi nejsou, což by na našich stránkách mohlo být problematické 

- stane se úložištěm nejen materiálů, které v příštích třech letech vzniknou, ale mohla by tímto 

způsobem fungovat i v dalších letech 

- považuji to za vhodné také kvůli vlastnictví této domény AVOŠem 

- jedno úložiště sice máme předjednané u pana Francírka (Ingenio et Arti), on s tím počítá, 

ale mít vlastní úložiště a tudíž mít ho pod kontrolou, je rozhodně ku prospěchu věci. 

 

K návrhu Ing. Davídkové a celkové dosavadní správě webu asociacevos.cz včetně návrhu  

na zřízení další domény (úložiště) projektu VOŠ následuje diskuse: 

- dr. Pytloun – navrhuje nejdříve vyřešit problémy se správou webu AVOŠ a potom teprve 

diskutovat o zřízení domény, domnívá se však, že by úložiště mělo být součástí webu AVOŠ. 

- dr. Svobodová, Ing. Johanis – doporučují úložiště ponechat na webu AVOŠ, předtím  

ale jednat se členy pracovních týmů projektu VOŠ, protože kromě ZDRAV ostatní žadatelé 

zatím žádnou novou doménu od AVOŠ nepožadují.  

- Ing. Kolářová – uvádí, že je bezpředmětné nyní řešit zřízení nové domény, má-li AVOŠ 

problémy s vedením webu; varuje proto před jakýmkoli externím úložištěm výstupů projektů 

se správou cizí osoby, neboť jde o citlivé údaje; úložiště výstupů projektu je pak třeba rozdělit 

na veřejnou a uzavřenou část. 

Po diskusi členů KV AVOŠ  je jednomyslně pověřena předsedkyně, aby nejprve vyřešila 

řádné fungování www. asociacevos.cz včetně doložení dosavadních prací měsíčními výkazy  

o provedených činnostech na stránkách, které vyplývají ze smlouvy a dalších prací z podnětu 

členů KV AVOŠ  a poté aby jednala o vytvoření další domény na www. asociacevos.cz  

a úložiště pro jednotlivé odborné oblasti řešitelů projektu. 

KV AVOŠ zároveň jednomyslně doporučuje předsedkyni vypovědět smlouvu s IT 

pracovníkem M. Procházkou a hledat v průběhu tříměsíční výpovědní lhůty nového správce 

webu.  

Zatím není nutné řešit doménu a úložiště, protože ostatní žadatelé (EKO, HUM a SOC-PED) 

si svoje výstupy ukládají v rámci svých webových stránek. 

Po skončení projektu bude celý výstup zveřejněn nejen na stránkách AVOŠ, ale musí být 

přístupný ze stránek MŠMT všem školám poskytujícím VOV bez ohledu na členství v AVOŠ. 

Předsedkyně – v souvislosti s projektem nemá zatím informace o termínu zahájení projektu  

od sekce EKO – VOŠ Litoměřice, PED-SOC – Svatý Jan pod Skalou a sekce HUM – Prigo, 

Ostrava. ZDRAV dle sdělení PhDr. Křížové zahájí v dubnu a TECH chtějí zahájit v červnu. 

Z podnětu KV AVOŠ byla předsedkyně dále pověřena ještě před VH iniciovat setkání 

žadatelů a partnerů všech odborných oblastí, aby došlo ke vzájemné informovanosti  

o zahájení prací projektu a jeho dosavadním průběhu. 

Zároveň požádá Ing. Davídkovou, aby souhrnné informace sdělila  na VH 17. 4. 2018. 

    

- žádost MŠMT o stanovisko ke třem dokumentům nedávno zveřejněným Evropskou 

komisí v oblasti vzdělávání. Jedná se o návrh doporučení o klíčových kompetencích  

http://www.asociacevos.cz/
http://www.vovcr.cz/


pro celoživotní učení, návrh doporučení o podpoře společných hodnot, inkluzivního 

vzdělávání a evropské dimenze ve výuce a sdělení o akčním plánu digitálního vzdělávání 

klíčovou kompetencí pro digitální technologie, pro různé přístupy v oblasti formálního  

a neformálního vzdělávání uznáváním např. výsledků učení prostřednictvím např. Europassů. 

Předsedkyně zaslala stanovisko řediteli UZS ČR. 

 

Informace z MŠMT: 

 

-"Přípravy a realizace prioritních aktivit k národním oslavám výročí J. A. Komenského 

v České republice a zahraničí" k 430. výročí narození (v roce 2022) a k 350. výročí úmrtí 

(v roce 2020). V materiálu jsou uvedeny hlavní aktivity spojené s národními oslavami, které 

připomínají výročí J. A. Komenského (v r. 2020 a 2022), harmonogram přípravy a realizace 

těchto aktivit a finanční požadavky na jejich zabezpečení. Koordinaci jejich příprav  

a realizace zajišťuje MŠMT prostřednictvím Národního pedagogického muzea a knihovny  

J. A. Komenského po dohodě s Ministerstvem kultury. Žádost o navýšení rozpočtu MŠMT  

na r. 2019 – 2022 na Kč 50 310 000. 

 

- Předsedkyně poslala na žádost odd. publicity OP VVV podklad pro tiskovou zprávu 

s vyjádřením, co je smyslem a cílem Projektu VOŠ, z níž vybrala administrátorka tento text: 

„Možnost realizace těchto projektů vnímáme jako velmi důležitou příležitost pro konečné 

vyřešení dalšího rozvoje tohoto segmentu terciárního vzdělávání v rámci vzdělávací soustavy. 

Jejich smyslem je definovat pozici vyššího odborného vzdělávání mezi obory středního 

vzdělávání a profesně orientovanými bakalářskými programy,“ uvedla Markéta Pražmová, 

předsedkyně Asociace vyšších odborných škol. 

 

- Sekce ZDRAV připomínkovala Metodický pokyn k Vyhlášce č. 39/2005 pro studijní 

programy Diplomovaná dětská sestra a Dětská sestra a její připomínky byly zapracovány. 

Předsedkyně děkuje za práci dr. Křížové a dr. Zoubkové. 

 

- Upozornění na změnu Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání – zařazení oborů 

vzdělání Praktická sestra, Diplomovaná dětská sestra a Masér ve zdravotnictví (současně 

zařazen Zdravotnický asistent a Diplomovaný zdravotnický záchranář jako dobíhající 

studium). 

 

Další jednání KV AVOŠ: 13. 3. 2018 (příprava VH, je třeba připravit návrhy na změny 

zástupců v KV AVOŠ a dozorčí rady) 

Zapsali: Ing. Pražmová, dr. Pytloun  

Kontrola zápisu: dr. Svobodová 


