
 

 

Pacovská 350, Praha  

Tel. 602 184 719 

e-mail: prazmova@seznam.cz 

 

 

POZVÁNKA  na jednání  KV AVOŠ a dozorčí rady 

 

Datum konání:  15. 5. 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 valné hromady (zhodnocení účasti a průběhu VH, účast na jednáních - 

                       tripartita, monitorovací výbor OP VVV, 1. jednání projektových týmů, 

                       Gaudeamus 2018 v Brně…)  

Z: předsedkyně, místopředseda, vedoucí sekce projektů a VŠ… 

3. 11:00 - 12:00 Různé (ČŠI a VOŠ, aktuální jednání o přípravě 

celorepublikových normativů VOŠ….)  

Z: předsedkyně, vedoucí sekcí 

 

                                                                                                                                                                                                               

Markéta Pražmová 

předsedkyně AVOŠ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Omluveni: Ing. Vacková, PhDr. Čapková, Ph.D., Mgr.Vajsová, Mgr. Kočovský, PaedDr. Ludačka,  

Ing. Kolářová, PhDr. Štix, PhDr. Svobodová; Mgr. Stará 

 

Ad1:  

Schváleno všemi přítomnými členy KV AVOŠ 

Ad2: 

- Informace předsedkyně z jednání PT RHSD ČR pro vzdělání a lidské zdroje ze dne 26. 4. 
2018  

 
Jednání PT RHSD ČR zahájil ministr školství Robert Plaga, který ubezpečil členy tripartity, že reforma 

financování regionálního školství a zvyšování platů pedagogických i nepedagogických pracovníků je 

prioritou vlády. Pan premiér přislíbil nárůst 30 mld. Kč. do oblasti školství na rok 2019. Navýšené 

finanční prostředky na platy pracovníků v regionálním školství by měly být rozděleny do nárokové  

i nenárokové složky.  Zvyšování finančních prostředků se týká i vysokých škol. Požadavek navyšování 

platů ještě v roce 2018 není reálný, neboť z ušetřených či nově získaných peněz budou hrazeny 

finanční nedostatky v rozpočtu 2018, které se pohybují okolo 1,2 mld. Kč (nikoliv 2,5 mld. Kč., jak 

požadují kraje).  

Náměstkyně ministra školství Zuzana Matušková: finanční nedostatky v roce 2018 se týkají hlavně 

společného vzdělávání a zřizování škol a tříd dle § 16 odst. 9 školského zákona. Požadované finanční 

prostředky na rok 2019 pro navýšení platů pedagogických pracovníků se pohybují kolem 12 mld. Kč. 

Samostatnou problematikou pro rok 2020/2021 je získání dostatečného objemu peněz na zvýšení 

finančního ohodnocení za třídnictví a zvýšení specializačních příplatků – metodik prevence, výchovný 

poradce a další.  

- Informace předsedkyně z jednání Monitorovacího výboru OP VVV dne 3. 5. 2018, kde byla 
provedena prezentace plnění alokací od posledního jednání. 
 

Zatím je splněno 65 %, tj. 7000 projektů, 75 % škol realizuje šablony, bylo splněno pravidlo M+3. Dále 
byla provedena revize OP VVV a personální opatření v rámci Skupiny 4. Byla nesplněna revize OP VVV 
– PO 1 a 2, tzn. čerpání prostředků pro VŠ. PO 3 je plněno. 
 

- ČŠI – plán práce pro oblast VOV  Kvalita vzdělávání ve vyšších odborných školách.  

S účinností od 1. května 2015 získala Česká školní inspekce v důsledku novely školského zákona 
novou kompetenci spočívající v oprávnění hodnotit kvalitu vzdělávání také na vyšších odborných 
školách. Ve spolupráci s Asociací vyšších odborných škol ČR byla ve školním roce 2015/2016 
vytvořena hodnotící kritéria, která se stala základem pro inspekční hodnocení vyšších odborných škol. 
Smyslem realizace tohoto úkolu je vedle standardního inspekčního hodnocení a kontroly kvality  
a efektivity vzdělávání na vyšších odborných školách také vyhodnocení validity používaných kritérií  
a analýza v nich obsažených faktorů ve vztahu k obecné kvalitě jednotlivých vyšších odborných škol. 

Úkol bude realizován v rámci prezenční inspekční činnosti na vzorku vybraných škol, ověřování 
výsledků studentů prostřednictvím inspekčního systému elektronického testování InspIS SET 
a v podobě analýz získaných dat a informací. 

Základem inspekčních nástrojů, které budou používány v rámci realizace specifických úkolů č. 1, 4, 7, 
8, 9, 10, 11 a 12, jsou standardizované a dlouhodobě používané inspekční formuláře, doplněné 
v jednotlivých případech o baterie otázek cílených k předmětu daného specifického úkolu, inspekční 
formuláře ke specifickým úkolům č. 2, 3, 5 a 6 budou nově vytvořeny (na tvorbě těchto formulářů se 



kromě odborných útvarů České školní inspekce vždy podílejí také externí spolupracovníci, a to jak 
v pozici tvůrců, tak v pozici oponentů). Dále pak budou prováděny hospitace, řízené rozhovory 
s vedením škol, pedagogickými pracovníky i žáky a studenty, zadávány budou ankety a dotazníková 
šetření (v rámci prezenční inspekční činnosti), analyzována bude relevantní školní dokumentace. 
 
Ad3: 

- Problematika úpravy stanov 
V diskuzi o stávajících stanovách zmínila předsedkyně nutnost změn, které po schválení návrhu 
budou předloženy VH k odsouhlasení.  
Komisi pro přípravu stanov tvoří: dr. Pytloun, PhDr. Svobodová, Ing. Johanis, Ing. Kolářová,  
PhDr. Čapková, Ph.D. Návrh bude vypracován na základě třech podkladů (stávající stanovy, návrh 
z roku 2014, návrh z března 2018). 
Do nových stanov je třeba zejména zapracovat: 

- kdo se může stát členem AVOŠ (fyzická, právnická osoba, zástupci členských škol AVOŠ…), 
- kdo může být zvolen členem KV AVOŠ(za každou sekci 3 zástupci) 
- způsob volby KV a předsedy AVOŠ 
- délka volebního období KV a předsedy 
- dozorčí rada a stanovení účasti jejich členů na jednání KV AVOŠ (bez hlasovacího práva) 
- přidružené a čestné členství 
- kancelář AVOŠ 
- hlasování per rollam 
- počet místopředsedů 
- výše členských příspěvků pro členství jiných než právnických osob 
- změna ve struktuře sekcí AVOŠ (EKO, SOC-PED, ZDRAV, HUM, TECH-ZEM; projektů a VŠ)   

Komise předloží návrh stanov KV AVOŠ nejpozději v říjnu 2018. 
Návrh KV AVOŠ  na jednoho zástupce ze tří zvolených členů KV AVOŠ konkrétní odborné sekce, aby  
ji zastupoval   v sekci projektů a VŠ (EKO, TECH+ZEM, ZDRAV, HUM + SOC-PED), nejlépe z té členské 
školy sekce, která v projektu AVOŠ je žadatelem nebo partnerem. Důvodem je hlavně předávání 
informací z jednotlivých aktivit projektu VOŠ ke konzultacím příslušným školám dané oblasti 
z důvodu, že projekt je koncepční a jeho výstup musí být konsenzuální. KV AVOŠ doporučuje do této 
nové sekce tyto zástupce: EKO – Ing. Jakešová, TECH – Ing. Brožová, ZDRAV – PhDr. Křížová, HUM –
Ing.  Johanis. 
 

- Ing. Davídková – konference k projektu VOV 

Zhodnocení zahajovací konference, která se konala dne 27. 4. 2018 na FEL ČVUT Praha se zástupci 

jednotlivých odborných oblastí. Informace z projektu jsou na www.vovcr.cz 

- Doplněné odkazy k vystoupení Ing. Palánové z NUV na VH AVOŠ www.europass.cz   

a www.eqf.cz  

Pro propagaci EQF na webu http://www.asociacevos.cz/ jsou k dispozici následující materiály,  
ze kterých si lze vybrat vhodnou variantu (i s ohledem na technické možnosti webových stránek): 
Aktualita  "Zkratka EQF na vysvědčeních a výučních listech" doplněná ilustrační fotografií a/nebo 
obrázkem vysvědčení – text, fotku i obrázek je možné stáhnout z webu http://www.nuv.cz/eqf/ke-
stazeni, aktualita je uveřejněná na http://www.nuv.cz/eqf/zkratka-eqf-na-vysvedcenich-a-vyucnich-
listech 

- PhDr. Pytloun – návrh na účast AVOŠ  na veletrhu Gaudeamus v Brně (říjen 2018) 
Sleva není příliš vysoká navzdory ujištění, které dostala od zástupce firmy MP Soft na výstavě v Praze 
v lednu 2018 předsedkyně Ing. Pražmová. V současnosti navíc je velmi komplikované zorganizovat 
kompletní zajištění společného výstavního prostoru zejména pro moravské VOŠ, a proto společný 

http://www.vovcr.cz/
http://www.europass.cz/
http://www.eqf.cz/
http://www.asociacevos.cz/
http://www.nuv.cz/eqf/ke-stazeni
http://www.nuv.cz/eqf/ke-stazeni
http://www.nuv.cz/eqf/zkratka-eqf-na-vysvedcenich-a-vyucnich-listech
http://www.nuv.cz/eqf/zkratka-eqf-na-vysvedcenich-a-vyucnich-listech


stánek v Brně AVOŠ neobjedná. AVOŠ však plánuje znovu svou účast na výstavě Gaudeamus v lednu 
2019. 

   
- Návrh celorepublikových normativů 

Dle informace od Mgr. Staré se připravuje koncepční záměr návrhu nových celorepublikových 
normativů. Původní návrh, aby stejné vzdělávací programy různých oborů, např. všeobecná zdravotní 
sestra, měly stejný normativ, zatím není schválen, protože po revizi výše normativů v krajích byly 
zjištěny obrovské rozdíly ve všech akreditovaných programech. Snaha je nyní napravit i normativ  
pro ostatní formy vzdělávání. VOV by si mělo polepšit ve výši normativů.  
Než bude vše zveřejněno, bude představen návrh KV  AVOŠ – všem zástupcům jednotlivých sekcí; 
MŠMT odmítá, aby vedení jednotlivých VOŠ zasílalo různé žádosti, požadavky a návrhy na výši 
celorepublikových normativů.  Plánovaný termín na předložení návrhu je konec června.  
 

- Kontrola účetnictví za období leden – duben 2018  
Ing. Jakešová provedla kontrolu účetnictví se závěrem: účetní doklady i účetní záznamy splňují 
požadavky Zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví na úplnost, průkaznost a správnost účetních zápisů. 

 
- Pokyn Ing. Malinovské  

Do konce června obdrží členské školy od ekonomky Ing. Malinovské faktury na úhradu členského 
poplatku AVOŠ. Splatnost je do konce srpna 2018. 
 

- Předsedkyně se souhlasem KV AVOŠ osloví nečlenské školy AVOŠ s žádostí o členství  
v AVOŠ (partnery projektů – Jabok Praha, VOŠ J. A. Komenského Ostrava, Caritas Olomouc, 
ETS VOŠ teol. a soc. Praha 9)  

Důvodem je nutná spolupráce s AVOŠ, která je garantem výstupů pro všechny členské školy ve všech 
aktivitách odborných oblastí, které budou vznikat v průběhu projektu a jejichž výstupy musí být 
konsenzuální z důvodu vytvoření koncepčních záměrů a cílů dalšího rozvoje VOV a definování jeho 
role mezi středním vzděláním a bakalářskými programy VŠ. 

 
- Termíny jednání KV AVOŠ od září do prosince 2018:  

18. září, 16. října, 13. listopadu, 18. prosince 2018 
 
 
 
 
 
Zapsali 15. 5. 2018: Ing. Pražmová, dr. Pytloun 
Kontrola zápisu: Ing. Jakešová 
 


