
 
 
Pacovská 350, Praha  
Tel. 602 184 719 
e-mail: prazmova@seznam.cz 
 

Valná hromada Asociace vyšších odborných škol 

 

Datum konání:  24. 4. 2019 

Čas konání:  10:00 h 

Místo konání  MŠMT, Karmelitská, C081  

 

 
Program: 
 

1) Zahájení, přivítání hostů. 
 

2) Seznámení účastníků s jednacím a volebním řádem (schváleno 100% zúčastněných). 
Moderátorka PhDr. Eva Svobodová představuje zapisovatelku jednání – Ing. Annu 
Luxovou.  

 
3) Volba návrhové komise (Ing. Jakešová, dr. Pytloun), volba mandátové komise  

(Mgr. Kočovský, dr. Ludačka), volební komise (Ing. Johanis, dr. Štix), volba 
zapisovatelky (Ing. Luxová)  
Valná hromada je usnášeníschopná (108 škol, 59 zástupců škol). 
Volba probíhá na základě návrhu předsedkyně Ing. Pražmové, zástupci všech komisí 
jsou jednohlasně zvoleni. 

 
4) Předsedkyně AVOŠ představila návrh nových stanov. Na návrhu se pracovalo  

od května 2018. Byl proveden právní interní audit – podzim 2018, průběžně se  
na tvorbě nových stanov spolupracovalo s právníkem Mgr. Ing. Josefem Pisakem.  
Na setkáních během února a března 2019 došlo k seznámení zástupců sekcí, kteří 
přijali pozvání na jednání o připravené konečné verzi návrhu stanov. Tři týdny  
před datem konání valné hromady byl návrh zaslán všem členským školám.  
Předsedkyně rovněž komentuje hlavní důvody k přípravě nových stanov a základní 
rozdíly od předchozí verze a uvádí tyto změny do souvislostí. 

 
5) Způsob hlasování – návrh veřejného hlasování odhlasovalo 100 % zúčastněných. 

Byla otevřena rozprava k návrhu stanov, do které se přihlásila dr. Štěpinová s tím,  
že připomínky, které zaslala koordinačnímu výboru, nebyly akceptovány.  

• Předsedu volí koordinační výbor ze svých členů (stanovy) – protinávrh  
dr. Štěpinové – předsedu by měla volit valná hromada.  



• Oborové sekce navrhují zástupce do koordinačního výboru, ale volí je valná 
hromada (stanovy) – protinávrh dr. Štěpinové – sekce chce sama rozhodnout  
o zástupcích do koordinačního výboru.   
Do rozpravy se také zapojili: 
dr. Uherka – 3 nové sekce, členové by se mohli poradit a zástupci by mohli být 
přímo voleni v sekci. 
Ing. Davídková – větší počet zástupců než dva může navrhnout oborová sekce, 
ale valná hromada odsouhlasí 2. Existují školy, které mají vzdělávací 
programy z různých oblastí (např. technické i humanitní obory). 
Právník osvětlil návrh volby valnou hromadou. 

• V návrhu stanov chybí délka funkčního období (to je dáno zákonem) – 
protinávrh dr. Štěpinové – funkční období 3leté.  
Do rozprav se také zapojili: 
Mgr. Ing. Pisak, který osvětlil přítomným, že ze zákona je délka volebního 
období 5 let.  

 dr. Uherka se přiklání k návrhu 3letého funkčního období. 
Ing. Davídková – nesouhlas s 3letým obdobím – problémy při řešení projektů. 
Mgr. Ing. Pisak – mohla by být změna taková, že předseda by byl zvolen  
na 3 roky, ostatní členové koordinačního výboru na 5 let. 

• Návrh přidat do stanov, jak má vypadat Jednací řád pro jednání oborových 
sekcí. 

• Návrh – přidat do stanov, jakým způsobem sekce navrhne členy  
do koordinačního výboru. 

• O předložených návrzích se vede debata, je zde návrh nejprve hlasovat  
o stávajícím návrhu stanov a pak hlasovat o těchto úpravách. Hlasuje se pak 
nejprve o jednotlivých úpravách samostatně. 

Proběhlo hlasování: 
• Volba předsedy AVOŠ – aby předsedu volila valná hromada – 8 pro,  

41 proti, 10 zdrželo se – neschváleno 
• Bod 10.2 stanov – Koordinační výbor volí předsednictvo ze svého 

středu – návrh je škrtnutí „ze členů koordinačního výboru“ – 3 pro,  
32 proti, 29 zdržel se – zamítnuto 

• Volba členů do koordinačního výboru – sekce si volí sami, nechtějí jen 
podávat návrh bod 9.5 – úprava prvního bodu – 2 pro, 44 proti,  
13 zdržel se – zamítnuto 

• Návrh funkčního období na 3 roky – 7 pro, 45 proti, 7 zdržel se – 
zamítnuto 
 

6) Hlasování o návrhu předložených stanov – následně se hlasuje o návrhu stanov v tom 
znění, který předložila předsedkyně Ing. Pražmová – pro návrh se vyslovuje  
52 hlasujících, proti tomuto návrhu je 1 hlasující a 6 hlasujících se zdržuje hlasování; 
nové stanovy jsou tak schváleny bez dalších dodatků a připomínek. Stanovy jsou  
platné od 24.4.2019. 

 
7) Volba koordinační výboru – dr. Štix předkládá postupně návrhy členů na složení 

zástupců jednotlivých nově vymezených sekcí AVOŠ v KV, tito kandidáti se vždy 
krátce všem přítomným představí. Probíhá také hlasování o tom, zda má jít  
o hlasování tajné, anebo veřejné (návrh tajného hlasování – dr. Štěpinová) – pro tajné 
se vyslovuje 5 hlasujících, zdrželo se 5 hlasujících, ostatní jsou pro veřejné hlasování. 
Zúčastnění odhlasovali, že volba bude prováděna veřejným hlasováním. 



Hlasování zástupců jednotlivých sekcí o členech koordinačního výboru. Dva ze tří 
kandidátů, kteří obdrží nejvíce hlasů, se stávají členy KV: 
 
Ekonomická sekce:  
Návrh: Ing. Janegová, dr. Svobodová, Mgr. Szabová  
dr. Svobodová (pro 54 hlasů) 
Mgr. Szabová (pro 45 hlasů) 
Ing. Janegová (pro 12 hlasů) 
Do koordinačního výboru: dr. Svobodová, Mgr. Szabová 
 
Humanitní sekce: 
Návrh: Ing. Hrubešová, dr. Petr, Mgr. Porvichová  
dr. Petr (pro 42 hlasů) 
Ing. Hrubešová (pro 34 hlasů) 
Mgr. Porvichová (pro 29 hlasů) 
Do koordinačního výboru: dr. Petr, Ing. Hrubešová  
 
Pedagogicko – sociální sekce: 
Návrh: Ing. Johanis, Ing. Fiřtíková, dr. Štěpinová  
Ing. Johanis (pro 55 hlasů) 
Ing. Fiřtíková (pro 38 hlasů) 
dr. Štěpinová (pro 28 hlasů) 
Do koordinačního výboru: Ing. Johanis, Ing. Fiřtíková  
 
Technicko-zemědělská sekce: 
Návrh: doc. Hrušková, dr. Pytloun, Ing. Vacková 
dr. Pytloun (pro 51 hlasů) 
Ing. Vacková (pro 33 hlasů) 
doc. Hrušková (pro 31 hlasů) 
Do koordinačního výboru: dr. Pytloun, Ing. Vacková 
 
Zdravotnická sekce:  
Návrh: dr. Kindl, dr. Křížová, dr. Zoubková 
dr. Zoubková (pro 48 hlasů) 
dr. Kindl (pro 38 hlasů) 
dr. Křížová (pro 35 hlasů) 
Do koordinačního výboru: dr. Zoubková, dr. Kindl  
 
Oddělení projektů a VŠ: 
Návrh: Ing. Davídková 
Ing. Davídková (pro 54 hlasů)  
Do koordinačního výboru: Ing. Davídková 
 
Dozorčí rada AVOŠ: 
Návrh: Ing. Jakešová, Mgr. Kočovský, dr. Ludačka 
Schváleno 57 hlasy: Ing. Jakešová, Mgr. Kočovský, dr. Ludačka 
 
Návrh kooptace do oddělení projektů a VŠ: 
Návrh: Ing. Pražmová, Ing. Brožová 
Schváleno: Ing. Pražmová (pro 59 hlasů), Brožová (pro 57 hlasů)  



 
8) Vystoupení pozvaných hostů: 

• Mgr. Václav Pícl, náměstek pro řízení sekce vzdělávání 
Informace o počtech studentů VOŠ ve školním roce 2018/19 na denním  
a v ostatních formách studia, návrh na snížení počtu oborů, hodnocení  
a důsledky předčasného ukončování studia již v 1. ročníku VOŠ, příprava 
jednoho republikového normativu pro všechny VOŠ, která bude závazná  
pro školy všech zřizovatelů, aby se zabránilo velkým mezikrajovým rozdílům 
při financování stejného oboru vzdělání. AVOŠ bude během začátku června 
seznámena s modelem reformy financování (včetně jeho dopadů na státní 
rozpočet). Ocenil korektnost v chování mezi školskými asociacemi a MŠMT,  
připraveny jsou již normativy pro pedagogické i nepedagogické pracovníky, 
ocenil zařazení VOŠ do projektu Šablony a poděkoval AVOŠ za její činnost 

• JUDr. Ivan Barančík, PhD., místopředseda NAÚ pro VŠ. 
Spolupráce VOŠ a VŠ v oblasti přijímání absolventů VOŠ na VŠ nemůže řešit 
Národní akreditační úřad, na květnovém zasedání NAÚ – výzva – nábor 
nových hodnotitelů NAÚ (sledovat webové stránky), zájemci z řad VOŠ se 
mohou přihlásit. 

• PhDr. Petr Just, Ph.D., předseda komise pro vnější a zahraniční styky RVŠ  
Problematika složitých vízových řízení v případě stáže a studia v zahraničí. 
Rádi přijmou podněty a zkušenosti z řad VOŠ pro zjednodušení možnosti 
získání víz zahraničních studentů v případě zájmu o studium v ČR. 

• Mgr. Marta Stará – vedoucí Oddělení odborného vzdělávání, MŠMT 
Shrnutí spolupráce s AVOŠ. 
 

9) Zpráva předsedkyně o činnosti AVOŠ za rok 2018 
Předsedkyně seznámila zástupce členských škol se zprávou o činnosti a vyzvala 
k připomínkování a doplnění. Ing. Pražmová se věnuje zejména následujícím tématům 
– zahájení koncepčního projektu VOV, tvorba návrhu nových stanov a tvorba 
interního auditu, spolupráce s NUV – zjišťování statistiky vydávání dodatků 
k diplomům, jednání o úpravě textu dlouhodobého záměru rozvoje školství v ČR, 
účast AVOŠ na výstavě Gaudeamus aj. 
 

10)  Hlasování – úprava stanov – čl. 11.2 – nové znění: „Koordinační výbor tvoří dva 
zástupci každé oborové sekce a Vedoucí a dva členové oddělení projektů a vysokých 
škol.“ Následuje hlasování (přítomno 48 oprávněných hlasujících), pro 33, potřebnou 
většinu tvoří 32 hlasujících, takže je úprava schválena. 
Spolupracovníci Oddělení projektů a vysokých škol jsou dle čl. 11. odst. 2 stanov 
členy Koordinačního výboru. 
Koordinační výbor tedy má celkem 13 členů: 2  zástupce každé sekce a 3 zástupce 
oddělení projektů a VŠ. 
Vedoucí projektů navrhnul ke schválení spolupracovníky v Oddělení projektů  
a vysokých škol, a to paní Ing. Moniku Brožovou a Ing. Markétu Pražmovou. 
 

11)  Zpráva dozorčí rady – Zpráva o hospodaření AVOŠ za rok 2018, návrh rozpočtu  
na rok 2019 – Ing. Jakešová, místopředsedkyně dozorčí rady 
Členské příspěvky 6000,- Kč, splatné do 30.6.2019. 
Místopředsedkyně dozorčí rady vyzvala zúčastněné k připomínkám ke stavu 
hospodaření i návrhu rozpočtu. Dotaz byl pouze k vyúčtování veletrhu Gaudeamus. 



Obě zprávy byly přijaty. Předsedkyně navrhuje, aby pro malý zájem členských škol  
o prezentaci na veletrhu Gaudeamus a s ohledem na vysoké náklady na účast  
si případní zájemci z řad členských škol účast organizovali samostatně. 
 

12) Vystoupení pozvaného hosta: 
• Mgr. Irena Palánová, vedoucí oddělení pro mezinárodní spolupráci (Europass, 

EQF, EQAVET), NUV 
Popsala výhody dodatku k diplomu, soustřeďuje se na novinky v tvorbě 
dodatku k diplomu absolventa VOŠ – ve verzi v systému Bakalář je nově 
v rubrice 4.3 uvedena část pro záznamy o absolvované praxi studenta VOŠ 
s možností individuálně dopsat místo praxe, její délku a uvést k tomu  
i poznámku, což by mělo zlepšit pochopení o dosavadních odborných 
zkušenostech příslušného uchazeče o zaměstnání v zahraničí. Mgr. Palánová 
ocenila spolupráci s AVOŠ, která jí dodává nové podněty včetně zjišťování 
statistických údajů o počtu absolventů a vydaných Europassů. 
 

13)  Ing. Marcela Davídková, CSc., vedoucí sekce projektů a VŠ přednesla aktuální 
informace o průběhu Projektu VOŠ OP VVV, PO3 (zahájení projektu, žadatelé, 
partneři, seznámení se zprávami o realizaci projektu, struktuře, významu a přínosu 
projektu, problémech při realizaci, upozornila také na spolupráci při dotazníkových 
šetřeních). Své poznatky o průběhu projektu sdělil valné hromadě Ing. Josef Vozáb, 
který také zúčastněné vyzval k účasti na připravovaných kulatých stolech. 
 

14)  Člen návrhové komise Mgr. Kočovský seznámil zúčastněné s návrhem Usnesení 
valné hromady. O usnesení bylo hlasováno. S usnesením souhlasilo 100 % 
zúčastněných (všech 40 přítomných oprávněných hlasujících). 
 

15)  Předsedkyně AVOŠ poděkovala zástupcům škol za dobrou práci a ukončila jednání 
valné hromady. 
 

16)  Usnesení valné hromady bude součástí zápisu. 
 
 

 
 
 
Zapsala: Ing. Luxová, 2.5.2019 
 
Kontrola zápisu: Ing. Pražmová, dr. Pytloun  


