
 
 

Pacovská 350, Praha  

Tel. 602 184 719 

e-mail: prazmova@seznam.cz 

 

 

Zápis z  jednání  KV AVOŠ a dozorčí rady 

 

Datum konání:  20. 3. 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 - 10:30 Informace o aktivitách předsedkyně a členů KV AVOŠ 

 od lednového jednání 
(účast na jednáních, jednání tripartity, PK dílčí OP VVV,…)  

Z: předsedkyně, místopředseda a vedoucí sekcí 

3. 10:30 - 11:00 Organizační příprava valné hromady 

Z: předsedkyně, místopředseda a vedoucí sekcí 

4. 11:00 - 12:00 Různé (příprava odpoledního jednání projektových týmů 

odborných oblastí AVOŠ) 

Z: předsedkyně, vedoucí sekcí 

5. 13:00 - 15:00 Jednání projektových týmů OP VVV všech odborných oblastí 

(TECH, ZDRAV, HUM, SOC-PED, EKO) včetně partnerů projektu  

a vedoucích sekcí KV AVOŠ  

Z: předsedkyně 

  

                                                                                                                                                                                                               

Markéta Pražmová 

předsedkyně AVOŠ 

 

 

 

 

 



Omluveni: Ing. Zátopková, PhDr. Štix, Ing. Davídková, Mgr. Vajsová, Ing. Vacková, 

 

Ad 1: Schváleno všemi přítomnými členy KV AVOŠ. 

Ad 2: 
- Informace předsedkyně z jednání PK OP VVV dne 3. 3. 2018, kde byla provedena prezentace Výzvy 
Implementace strategie digitálního vzdělávání II. V PO 3, SC5 s číslem 02_18_067s datem vyhlášení 
listopad 2018.  Oprávněnými žadateli jsou i VOŠ. Cílem aktivit jednotlivých projektů je zkvalitnění 
školní výuky i snížení studijní neúspěšnosti žáků/studentů v oblasti  informační/digitální gramotnosti i 
oborových didaktik (aktivní formou např. prostřednictvím nových softwarových aplikací nebo jiných 
prostředků obohacujících učení či výuku), za pomoci akreditovaného vzdělávání pedagogických 
pracovníků (možnost využití stávajících kurzů DVPP i možnost vzniku nových), využívání nových 
metodických pomůcek i studijních materiálů (např. volně šiřitelných aplikací i učebních textů s 
multimediálním a interaktivním obsahem), šíření příkladů dobré praxe inovativních škol a 
propojování formálního a neformálního vzdělávání s využitím digitálních technologií. Výzva obsahuje 
4 povinně volitelné aktivity, z nichž žadatel vybírá vždy právě jednu. Všechny podrobnosti naleznete 
na http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce včetně termínů 
konání seminářů. 
- Informace předsedkyně ze závěrečné konference projektu Systém dlouhodobých priorit 
udržitelného rozvoje ve státní správě ze dne 12. 3. 2018 v Lichtenštejnském paláci  v Praze 
s představením projektu „Strategický rámec Česká republika 2030“ a jeho implementační plánu. 
Zmíněny byly sady indikátorů kvality života v České republice, které uvedli zástupci  odboru pro 
udržitelný rozvoj, který má být nyní převeden z Úřadu vlády na některé z ministerstev (MF, MŽP či 
MMR). 
- Informace zástupkyní sekce zdravotnictví (PhDr. Zoubková a PhDr. Křížová) o připomínkách 
k legislativním návrhům MZd. PhDr. Zoubková bude zastupovat sekci ZDRAV  AVOŠ na požádání 
ředitelky odboru a hlavní sestry Strnadové při dalších jednáních o struktuře zdravotnických povolání, 
které budou probíhat na MZd. Podle slov PHDr. Zoubkové nyní existuje shoda na přesném vymezení 
pozice dětská sestra, na pozice masér, zubní technik, praktická sestra a laborant zatím shoda není. Na 
VOŠ bude prozatím pokračovat ještě 4 roky zdravotnický záchranář, pak na VOŠ skončí, 
farmaceutický asistent na VOŠ zůstane, radiologický asistent bude na VŠ.  
PhDr. Křížová informuje o projektu Erasmus+ – rozvinutí dovedností CLIL (došlo k vyslání kolegů ze 
zdravotnické školy v Plzni na Maltu, kde se vzdělávali v didaktice, po jejich návratu pak vedení školy a 
někteří pedagogové absolvovali hospitace ve výuce těchto pedagogů).  
- předsedkyně seznámila KV AVOŠ se žádostí ředitelky NIDV Mgr. Plitzové o spolupráci AVOŠ při 
řešení projektu SIPO v rámci OP VVV (Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů škol) 
včetně VOŠ- vzniku tzv. metodických kabinetů – projekt by měl být zahájen ve druhé polovině roku 
2018. Spolupráce by se mohla týkat např. oblasti managementu ve školství atd.  
-předsedkyně seznámila KV s konečnou verzí podkladu za AVOŠ, který bude projednáván na jednání 
sekce školství s panem ministrem dne 3. 4. 2018. Tento podklad bude součástí zápisu. 
- předsedkyně seznámila KV AVOŠ s informací o odkladu reformy financování škol – reforma by měla 
začít platit od 1. 9. 2019. 
  

Ad 3: 
Předsedkyně vyzvala přítomné členy KV AVOŠ k nutnosti revize stávajících stanov AVOŠ. Na základě 
této výzvy následuje diskuse, z níž vyplynula jasná shoda KV v potřebě zrevidovat stávající stanovy. 
K tomu je ustanovena pracovní skupina, která připraví úpravu změny stanov na základě obsahových 
východisek získaných od KV. Pracovní skupinu bude tvořit: PhDr. Svobodová, Ing. Kolářová, PhDr. 
Čapková, Ing. Johanis, PhDr. Pytloun. Pracovní skupina bude znění stanov konzultovat s právníkem 
UZS a výslednou podobu stanov připraví pro schválení KV na podzim 2018 či v zimě 2019 tak, aby byly 
stanovy předloženy s dostatečným předstihem členským školám účastníkům valné hromady AVOŠ, 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce
https://www.cr2030.cz/


která bude o jejich znění hlasovat nejpozději v dubnu 2019. Předsedkyně zaslala již pracovní návrh 
všem členům pracovní skupiny. 
KV AVOŠ doplnil stávající jednací řád valné hromady (17. 4. 2018), odsouhlasil program a organizační 
zabezpečení VH a pověřil předsedkyni, aby spolu se zápisem z posledního jednání zaslala členským 
školám vedle pozvánky na VH i její předběžný program a aktualizovaný jednací řád. 
 

 

Ad 4:  
Předsedkyně seznámila členy KV s potvrzením účasti zástupců jednotlivých odborných oblastí na 
jednání, kterého se odpoledne zúčastnili i členové KV AVOŠ: Ing. Pražmová, PhDr. Čapková, PhDr. 
Křížová, Mgr. Brožová, PhDr. Svobodová, RNDr. Homolka, PhDr. Pytloun, Ing. Johanis, Ing. Kolářová.  
Nový správce IT – v únoru 2018 předsedkyně na návrh KV ukončila smlouvu s pracovníkem IT 
Martinem Procházkou, novým správcem je od 1. 3. 2018 Bc. Daniel Rantoš, pedagog VOŠIS působící 
v Pacovské. 

 

 

Ad 5:  
Jednání předsedkyně od 13.00 hodin s projektovými týmy systémového projektu VOV, které měly tak 
možnost se vzájemně poprvé setkat.  
Témata jednání: 
- konečné obsazení projektových týmů včetně partnerů a spolupracujících škol  
- termíny zahájení projektu každé oblasti (TECH – od 1. 5. 2018, HUM  - od 1. 4. 2018, ZDRAV od 1. 

4. 2018, SOC-PED od 1. 4. 2018, EKO od 1. 6. 2018) 
- návrhy na pořádání konferencí, kde by týmy vzájemně konzultovaly možnost předávání 

zkušeností a koordinaci výstupů (konference by proběhly asi tři v každém roce plnění projektu, 
první konference se uskuteční 27. 4. 2018 (v budově FEL ČVUT Praha Technická 2, Praha 6). 
Po úvodním vystoupení předsedkyně a představení účastníků postupně dostávají slovo zástupci 

všech odborných oblastí, kteří informují přítomné s aktuálním stavem příprav začátku projektu (Ing. 
Zeman z FEL ČVUT za TECH, Dr. Křišťan, ředitel VOŠ Jabok Praha 2 za SOC-PED, ředitel VOŠ EKONOM 
Litoměřice Ing. Pokorný za EKO, doc. Machová za VOŠ PRIGO Ostrava za HUM, RNDr. Foltýnová, 
ředitelka VOŠZ Ostrava za ZDRAV). Následná bohatá diskuse, do níž se zapojili všichni účastníci 
jednání, se týkala zejména problematiky pořádání konferencí, způsobu zpracovávání návrhů dalšího 
rozvoje VOŠ (zda má jít o jednotný a koordinovaný návrh všech pěti oblastí, anebo o pět zcela 
nezávislých a rozdílných koncepcí, aby si pracovníci MŠMT mohli jednu z nich vybrat – předběžný 
názor se ustálil zhruba na průniku obou možností), otázky spolupráce VOŠ s VŠ apod. AVOŠ zde 
působí jako koordinátor, jehož prostřednictvím by mohly členské školy sdílet při tvorbě projektu 
jednotlivé informace. 

 
 

V Praze dne 22. 3. 2018 března 2018 
 

zapsali: Ing. Markéta Pražmová, PhDr. Ladislav Pytloun 
kontrola zápisu: PhDr. Eva Svobodová 


