
 
 
Pacovská 350, Praha  
Tel. 602 184 719 
e-mail:prazmova@seznam.cz 
 
Zápis z jednání KV AVOŠ a dozorčí rady 

Datum konání:  26. 02. 2019 

Čas konání:  10:00 h 

Místo konání  Sídlo AVOŠ, Pacovská 350, Praha 4, zasedací místnost 1. patro  

Program: 

Ad1:10:00 - 10:05 Zahájení jednání KV AVOŠ a dozorčí rady (schválení 
programu a časového harmonogramu jednání, kontrola zápisu) 
 Z: předsedkyně 
 
Ad2:10:05 - 11:30 Informace o aktivitách předsedkyně a členů KV AVOŠ 
  Z:(předsedkyně, Ing. Davídková)  
 -informace předsedkyně o účasti škol na veletrhu Gaudeamus  ve dnech 
 22.1. - 24.1. 
-jednání předsedkyně s Ing Palánovou o další úpravě dodatků diplomů 
absolventa VOŠ (Europassu)  
- informace PhDr. Křížové a Ing. Davídkové o průběhu 2. kulatého stolu 
odborné sekce zdravotnictví konané dne 20. února v Plzni 
Ad3:11:30 -12:00 Různé  
-příprava podkladů pro případné uskutečnění kulatého stolu koncem března 
se zástupci vysokých škol, MŠMT a VOŠ, NAÚ a zaměstnavatelskými svazy 
UZS, SP, HK k problematice VOV 
-program jednání vedoucích sekcí s členskými školami - revize návrhu stanov, 
prezentace výstupu statistického zjišťování, aktualizace údajů členských škol, 
zhodnocení veletrhu Gaudeamus, využívání kreditního systému členskými 
školami, vypořádání připomínek k DZ 2019-2023,…. 
-projednání vzorových smluv ke smluvnímu zhodnocení praxí studentů VOŠ 
v souladu s ochranou osobních údajů na základě podkladů členů KV AVOŠ 
 –-prezentace a zhodnocení výstupů ze statistického zjišťování členských škol, 
- hodnocení ČŠI VOŠ 
Z: předsedkyně 



                                                                                                                                                                                                          

Omluveni: Ing. Chvojková, PhDr. Pytloun  

 

Jednání se zúčastnila jako host doc. PhDr. Lenka Hrušková ,Ph.D. -ředitelka COOP 
Sezimovo Ústí 

 

Ad1: Program jednání i zápis z únorového jednání schválen bez připomínek   

Ad2: Zhodnocení účasti škol na Gaudeamu ze dne 22.1. - 24. 1.2019  
 - 12 škol, které dodalo letáky k prezentaci prostřednictvím stánku AVOŠ,  
 -12 členských škol mělo vlastní stánky, 
 - celkové náklady AVOŠ za úhradu pronájmu výstavní plochy -  Kč 45 738,- 
 předsedkyně byla zklamaná z malého zájmu členských škol o účast v rámci 
  možnosti prezentace svojí  VOŠ  zdarma,  prostřednictvím AVOŠ, 
 - poděkovala za organizaci PhDr. Pytlounovi a jeho studentům za pomoc  
  v průběhu celé akce,  Ing. Johanisovi a jeho kolegyním, Ing. Jakešové 
  a studentům její školy a zástupci ředitele VOŠ Písek Ing. Paulovi. 

•  Ing Palánová -vedoucí oddělení pro mezinárodní spolupráci NUV  na 
Gaudeamu ,představila novinky v úpravě Europassů, jejichž počet 
vydaných každý rok zjišťujeme a které budou doplněny o záznam konání 
praxe studenta VOŠ. 

• VOŠ Most, která měla samostatný stánek se přihlásila do soutěže a 
umístila se na 14. místě za v hodnocení expozic všech 289 vystavovatelů 

• Informace PhDr. Křížové  ke II. kulatému stolu, který proběhl v rámci 
Projektu VOŠ na téma Inovace VOV - sekce zdravotnické dne 20.2.201 
 v Plzni. 
-Jednání navázalo na I. kulatý stůl v Ostravě 26. 11. 2018 s cílem získat 
informace a názory účastníků setkání v rámci Plzeňského kraje.  
-Diskuse se věnovala následujícím blokům: 
1. Současnost a budoucnost VOV ve vzdělávacím systému zdravotnického 
školství 
2. Uplatnění absolventů VOV v praxi 
3. Možnosti a formy spolupráce VOŠ s VŠ a zaměstnavateli 
Jednání se účastnili:  
zástupci MŠMT, MZČR, Poslanecké sněmovny ČR, ČŠI, Zástupci za 
Plzeňský kraj, NIDV, zástupci Nemocnic PK, ŽČU Plzeň,  
odborní řešitelé KA7, partneři projektu. 
Další jednání - III. kulatý stůl se uskuteční dne 7. 5.2019 v Hradci Králové 
a IV. kulatý stůl v Brně v září/říjnu 2019.  



• Po skončení všech kulatých stolů bude provedena analýza získaných 
názorů a podnětů. 
 

• Informace předsedkyně z mimořádného jednání tripartity ze dne 20.2 
- bylo potvrzeno PhDr. Matuškovou,,že krajům byl již  proveden rozpis 
prostředků na platy a odeslány prostředky na platy ( 10% u pedagogů na 
tarify  + 4%  plošně na nenárokové složky platu, pro nepedagogy  5% +4% 
a 1% tvoři prostředky z rozvojového  programu celkem 10%. 

           Celkem 146 mld. půjde do školství, počet zaměstnanců je 245 845, kraje 
           musí zmenšit % rezervy  -  mezikrajové  rozdíly jsou 2,5%- 4,1%  v krajích 
           (např. Královohradecký kraj má rezervu 4, 1 %  
           Kraje musí rozepsat prostředky školám do 31.3.  
           VOŠ , celorepublikový normativ podle náročnosti oborů-zatím ještě 
           bez bližší specifikace 
          Ad3: 22.2. Vypořádání připomínek k DZ, předsedkyně teprve den před 
           jednáním obdržela  podklady, které byly projednávány dne 22.2. 

-účast předsedkyně AVOŠ a  Ing. Johanis za AVSP 
Na základě 2 připomínek k původnímu návrhu z listopadu 2018, které 
byly zaslány k jejich vypořádání (předsedkyně, Ing. Davídková 
 s PhDr. .Pytlounem),  jsme navíc obdrželi na rozdíl od ostatních 
připomínkových míst , přepracovaný  původní záměr  
a v příloze  vypořádání zásadních  připomínek  bez formulace uznáno-
neuznáno, ale  „vysvětlení"…. s poznámkou, že „ze strany 
připomínkujících míst došlo k chybné  interpretaci textu , který byl na 
jednání  s vedením odboru sk.  2 dne 30. 11. vysvětlen „…… 
Předsedkyně nicméně žádala vysvětlení   a v závěru  vypořádávání sdělila, 
že zatím zapracování našich připomínek : (uznávání  ucelených částí 
studia  vzdělávání  na VOŠ vysokými školami a  rozšíření  nabídky 
programů, ,  které by byly  zařazeny do EQF 5 (jednoletá a dvouletá 
studia na VOŠ), jejichž absolventi  z příbuzných oborů vzdělávání by pak 
mohli být přijati do  příbuzných oborů vzdělávání do vyššího ročníku 
VOŠ, vytvořit povinné portfolio studenta  na implementaci prvků 
ECVET.) můžeme akceptovat  s tím ,  že  do dalšího kola jednání ve 
vnitřním připomínkovém řízení požadujeme: 

             -vyhodnocení DZ 2015-2019  
            - přípravu novely ŠZ, která bude formulovat budoucnost VOV provést  
             až po skončení a vyhodnocení projektu. 
          V diskuzi Mgr. Stará dodala, že VŠ jsou nakloněny VOŠ, ale máme  
          prokázat kvalitu, máme si vytvořit standard vzdělávání, je nutná analýza 
           Bc a VOŠ programů s cílem eliminovat duplicity…….. 

 



Závěr: do příštího jednání pošle předsedkyně školám včetně zápisu tyto 
přílohy: 
-návrh smlouvy mezi VOŠ a zaměstnavateli, kde studenti vykonávají 
praxi,  k připomínkám návrh nových  stanov a jednacího řádu, které bude 
VH schvalovat pro úpravu připomínky ke stanovám a jednací řád  
Ing. -Johanis sdělil, že souhlasíme s návrhem textu DZ ve znění včetně  
-provést inovace v nových akreditovaných vzdělávacích  programech VOŠ 
s ohledem na trh práce, 
-provést revizi duplicit 
-revidovat soustavu oborů 
-inovovat odbornou praxi VOŠ 
Rozšířit o 1-2leté obory studium na VOŠ 

 
Z hodnocení ČŠI ve výroční zprávě k VOŠ 

- zhodnotit aktuálnost akreditovaných vzdělávacích programů VOŠ a Bc. programů VŠ 

  a zamezit duplicitě 

-systémově zajistit prostupnost studia na VOŠ a VŠ 

-Pro VOŠZ se dne 7-.3.  koná v sídle AVOŠ pracovní jednání NC ošetřovatelsví  

 a nelékařských zdravotnických oborů Brno za účasti zástupců MŠMT, NUV, MZ a 
zástupců sekce zdravotnické s cílem l vytvoření návrhu vzorového RVP pro výuku na  VOŠ  
ve  zkrácené formě v délce 18 měsíců pro  obor všeobecná sestra v prezenční formě-
určeno je pro absolventy SZŠ . 

NUV pořádá dne 20.3. jednání Evropské sítě pro zajišťování kvality v odborném 
vzdělávání ( EQAVET) V odborného panelu projektu P-KAP , který se bude zabývat  VOV  
pohledem P- KAPu v letech 2015-2018, dále představíme  koncepční projekty VOŠ,DZ  
připravovaný pro VOŠ, mezinárodní projekty a aktivity na podporu VOŠ-Europassy, 
organizaci  a monitoring odborných praxí  studentů. Zúčastní se předsedkyně, PhDr. 
Svobodová, PhDr. Pytloun a zástupci KV AVOŠ alespoň z každé sekce. 

 

 

Zapsala: 

 

Markéta Pražmová 


