
 

 

 
 

Pacovská 350, Praha  

Tel. 602 184 719 

e-mail: prazmova@seznam.cz 

 
Zápis z jednání KV AVOŠ a dozorčí rady 
 

Datum konání:  8.12.2020 

Čas konání:  10:00 h 

Místo konání  on-line, aplikace TEAMS  

 

Program: 

1. 10:00 – 10:05 Zahájení jednání KV AVOŠ a dozorčí rady distanční formou online 

(schválení programu a časového harmonogramu jednání, kontrola zápisu)  

         Z: předsedkyně 

 

2.  10:05 – 10:30 Shrnutí událostí a aktivit předsedkyně a místopředsedkyně  

    (počet členských škol dle sekcí, úprava stránek AVOŠ, operativní telefonické jednání 

     s vedením Odboru středního odborného vzdělávání a VOV MŠMT) 

    Z: předsedkyně, místopředsedkyně 

 

3. 10:30 – 11:15 Informace o dalších aktivitách vedených on-line. 

- on-line kulaté stoly sekce PED-SOC,HUM…. 

- 21. zasedání MV OP VVV 

- on-line jednání zástupců odborných oblastí k aktivitě KA7 projektu VOV-

zástupci všech odborných oblastí projektu představují svoje vize 

- on-line dvoudenní konference „S Erasmem zkvalitňujeme odborné 

vzdělávání“ 

- informace o novém programovacím období od roku 2021 

- sledování on-line veřejných diskuzí pořádaných Mgr. Uherkou-ředitelem 

VOŠ 

publicistiky, na různá témata, např. Nejlepší budoucnost VOV - lze dohledat 

na  YUTOBE 

- on-line výroční konference REFERNET 

- statistika počtu studentů, absolventů a vydaných Europassů za šk. rok 

2019/2020 a studentů zapsaných ke studiu v denní a kombinované formě 

studia ve šk. roce 2020/2021  

   

4. 11:15 – 11:30 Různé a diskuze….UN 43-44 seznam VOŠ 

 

 

 

Markéta Pražmová 

předsedkyně AVOŠ 

 

 



 

 

 

Ad 1) 

Program a časový harmonogram jednání schváleny. 

K zápisu minulého jednání nejsou žádné připomínky. 

Účast -omluvena Ing, Vacková, Ing. Jakešová, Ing. Porvichová  

 

Ad 2)  

V současnosti tvoří členskou základnu AVOŠ 103 škol 

• Předsedkyně děkuje 1. místopředsedkyni Ing. Davídkové za aktivní spolupráci při 
řešení   mimořádných situací, které diskutovala přímo s Mgr. Starou, vedoucí odboru MŠMT.        
Důvodem byly četné dotazy škol, které bylo nutné řešit operativně. 

• V průběhu podzimu došlo k průběžné úpravě a doplnění webových stránek AVOŠ (aktualizace 
údajů o jednotlivých školách atd.).  

 Ad 3) 

Kulaté stoly OP VVV 

Předsedkyně, Ing. Davídková:  

Informace o průběhu kulatých stolů v rámci koncepčního projektu VOV.  

Ing. Davídková apeluje na každou sekci, aby v rámci projektových výstupů (zejména KA 07) kde byly 

sice jejich návrhy dalšího rozvoje VOŠ různé, se alespoň částečně shodovaly a MŠMT si mohlo 

z uvedených návrhů pak vybrat některou koncepci k její realizaci. Nyní před závěrem projektu už se 

začínají jednotlivé KA vzájemně provazovat, proto je velmi důležitá komunikace mezi řešiteli 

jednotlivých klíčových aktivit. Výstup by měl být zformulován ve formě konsenzuálního návrhu 

budoucího směřování VOŠ. 

K daným informacím následuje debata, do níž se zapojil dr.Ludačka a dr. Pytloun, oba ze sekce 

technické. 

 

3.12. 2020 on-line 21-zasedání MV OP VVV 

Náměstek Velčovský úvodem zhodnotil Projekt SIPO NPI ČR  - bylo proškoleno 130 000 učitelů 
v distančním vzdělávání, školy obdržely 1,8 mld Kč na nákup digitální techniky, v roce2021 nastane 
zvyšování platů učitelů všech škol, včetně vysokých 

Zástupkyně EK poděkovala vedení OP VVV a zmínila se o dalším programu s názvem J.A.Komenský 

Program MV: finanční stav - bylo splněno pravidlo N+3 za rok2020, roční komunikační a strategický 
plán, připravuje se program J.A.Komenský 

Ředitelka Cajthamlová - hlavní událostí: nebudou žádné nové projekty v roce 2021, poslední 
vyhlášenou výzvou je Akční plánování v území – od 30.9.2021. 

Paní Barbořáková  - vyhodnotila strategický plán - dobré čerpání prostředků, monitorovací indikátory 
dobré,vrámci OP VVV PO3, některé finanční ztráty vyplývají z častých změn kurzů  
a budou vypořádány 

JAK, část prostředků z výzvy JAK bude čerpáno v  méně rozvinutých krajích: Moravskoslezský, Ústecký, 
Karlovarský 



 

 

- finanční prostředky se budou dělit v poměru 17,5:5 - na vzdělávání a výzkum - požadavek 
rozvoje digitalizace (vzdělávací pomůcky, zápůjčky pro děti sociálně slabé, proškolení učitelů…) 

- zvyšování investic do vzdělávání, kde jsou disparity sociální, národnostní, etnické 
- orientovaný výzkum -virologie, vakcinace, výzkum 
- spolupráce s kraji 

Program JAK bude akcentovat otevřenou a vzdělanostní společnost s jednodušší strukturou se 
zaměřením: 

a) výzkum 

b) vzdělávání od MŠ -VŠ 

Vychází ze Strategie 2020-2030, není zatím ještě rozhodnuto dělení 

- PO 1     -    1,115mld EURO 

- PO 2     -   0,415mld EURO pro VŠ 

Spolufinancování???? 

3% alokace pro Prahu 

2%  ITI….tranzitní integrované alokace nejen pro Prahu, exkluzivní podpora Romů… 

 

On-line konference „S Erasmem zkvalitňujeme odborné vzdělávání“ 

25.-27.11.2020,  

Erasmus 2021-2027 

Priority pro nové programové období: 

• program dostupnější pro širší skupinu žadatelů (minimalizace bariér) 

• snížení dopadu na životní prostředí zavedením „Green Erasmus“ (navýšení financí při zvolení 

ekologicky šetrného způsobu dopravy, projekty zaměřené na udržitelnost) 

• posílení nových způsobů spolupráce (on-line aktivity) 

• program jednodušší (odstranění administrativních bariér):  

o akreditace organizací pro projekty mobilit osob (dlouhodobě zjednoduší přístup k financování) 

Nové možnosti: 

• mobility: 

o dlouhodobé výjezdy žáků v oblasti školního vzdělávání 

o vysílání žáků na odborné soutěže 

o kombinace fyzických aktivit a virtuálních aktivit 

o krátkodobé výjezdy v oblasti vysokoškolského vzdělávání 

• projekty spolupráce: 

o jednodušší partnerství 



 

 

o zaměření na humanitární pomoc v oblasti mládeže 

• zapojení zemí mimo EU pro projekty mobilit osob 

  

Erasmus a Velká Británie: 

• Britská vláda zatím definitivně nerozhodla, zda se bude programu účastnit i v budoucnu. 

• Předpokládá se účast Velké Británie jako partnerské země. 

• Projekty ze současného programu budou pokračovat standardně. 

  

Erasmus+ 2021-2027 – v odborném vzdělávání: 

• Projekty mobilit osob 

Nově se mohou zapojit i organizace poskytující další odborné vzdělávání (např. rekvalifikační kurzy). 

Akreditované organizace budou moci organizovat mobility i mimo EU. Organizace z oblasti odborného 

vzdělávání a přípravy již žádají jen v sektoru odborného vzdělávání. 

o Akreditace – pro organizace, které mají zkušenosti a chtějí realizovat stáže pravidelně (jednodušší 

přístup k financování); akreditace platná po celou dobu programu 

o Krátkodobé projekty – pro organizace, které chtějí program vyzkoušet a zatím nemají zkušenosti; 

omezené délka i velikost projektu 

o Připojení se k akreditovanému konsorciu 

• Projekty spolupráce 

o Partnerství pro spolupráci – projekty většího rozsahu zaměřené na inovativní postupy 

o Partnerství malého rozsahu – sdílení a výměna zkušeností; podpora zapojení cílových skupin osob 

s omezenými příležitostmi 

Nově bude také fungovat VET Team, který bude poskytovat podporu žadatelům o projekty a realizátorům 

projektů. Bude přispívat k propagaci a využívání evropských nástrojů a principů pro podporu kvality 

odborného vzdělávání. 

  

ReferNet - projekt iniciovaný Cedefopem (7.12.2020) – on-line výroční konference 

(Evropské středisko pro rozvoj odborné přípravy; je agentura EK, viz program) 

Národní stránka - bude umístěna i na stránkách AVOŠ. 

Plán činností ReferNetu naleznete na jejich stránkách a mj. bude navrhovat: 

• Snížení oborů vzdělávání odborných škol – revize oborové soustavy 

• Snaha po větší kvalitě a oborové prostupnosti 



 

 

• V diskuzi upozornil na projektovou činnost za SPTV  Ondřej Chrást , tajemník, 

Projekt „Proměna role vysoké školy a inovace studijních programů v rámci fenoménu 4.0 v 

oblastech strojních, pedagogických a zdravotních“, představil _SPTV,  Ondřej Chrást - tajemník,  

Členové Sdružení profesního terciárního vzdělávání 

 SPTV úzce spolupracuje: 

• Smlouva o spolupráci – Memorandum s Centrem pro studium vysokého školství, v.v.i.  

• Dohoda o spolupráci s Asociací institucí vzdělávání dospělých 

• Memorandum o spolupráci s Národním vzdělávacím fondem  

• Memorandum o spolupráci s Sdružením soukromých škol Čech, Moravy a Slezska 

• Jsme jediný český zástupce v EURASHE – evropské reprezentaci institucí profesního 

vysokoškolského, resp. terciárního vzdělávání 

 

Její členskou základnu tvoří 

VYSOKÉ ŠKOLY –  členů-9 

• Západočeská univerzita – memorandum o spolupráci – www.zcu.cz 

• Vysoká škola technická a ekonomická České Budějovice – www.vstecb.cz 

• Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. v Praze 5 – www.vszdrav.cz 

• Vysoká škola logistiky – www.vslg.cz 

• Vysoká škola aplikované psychologie – www.vsaps.cz 

• Moravská vysoká škola – www.mvso.cz 

• Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha – www.vsmvv.cz 

• Newton College – https://www.newtoncollege.cz 

• Vysoká škola ekonomie a managementu (VŠEM) – https://www.vsem.cz 

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY –  členů-5 

• VOŠ Havířov, s.r.o. – www.obaka-havirov.cz 

• Svatojánská kolej – vyšší odborná škola pedagogická – https://www.svatojanskakolej.cz 

• Caritas – VOŠ sociální – www.caritas-vos.cz 

• JABOK – Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická – www.jabok.cz 

• VOŠ Publicistiky – http://www.vosp.cz/ 

 

 JEDNOTLIVCI – seznam členů 

• Ing. Milena Kolářová – zakladatelka Vysoké školy logistiky Přerov, podnikatelka 

• Ing. Michal Karpíšek – generální sekretář EURASHE 

 Členství  SPTV v organizacích: 

• Národní konsorcium REFERNET 

• Jsme jediný český zástupce v EURASHE – evropské reprezentaci institucí profesního vysokoškolského, 

resp. terciárního vzdělávání. 

 

 
Statistika počtu studentů VOŠ a vydaných Europassů 

Školní rok 2018/19  

– počet všech VOŠ 166, 18416 studentů 

Školní rok 2019/20  

http://www.ssvs.cz/index.php/2020/11/19/konference-projeku-promena-role-vysoke-skoly-a-inovace-studijnich-programu-v-ramci-fenomenu-4-0-v-oblastech-strojnich-pedagogickych-a-zdravotnich/
http://www.ssvs.cz/index.php/2020/11/19/konference-projeku-promena-role-vysoke-skoly-a-inovace-studijnich-programu-v-ramci-fenomenu-4-0-v-oblastech-strojnich-pedagogickych-a-zdravotnich/
http://www.ssvs.cz/index.php/2019/02/26/centrum-pro-studium-vysokeho-skolstvi-v-v-i-a-sdruzeni-profesniho-terciarniho-vzdelavani-uzavrely-memorandum/
http://www.csvs.cz/
http://www.aivd.cz/
http://www.nvf.cz/
http://www.soukromeskoly.cz/
http://www.eurashe.eu/
http://www.zcu.cz/
http://www.vstecb.cz/
http://www.vszdrav.cz/
http://www.vslg.cz/
http://www.vsaps.cz/
http://www.mvso.cz/
http://www.vsmvv.cz/
https://www.newtoncollege.cz/
https://www.vsem.cz/
http://www.obaka-havirov.cz/
https://www.svatojanskakolej.cz/
http://www.caritas-vos.cz/
http://www.jabok.cz/
http://www.vosp.cz/
http://www.vosp.cz/
http://refernet.cz/
http://www.eurashe.eu/


 

 

– počet všech VOŠ 160, 17 954 studentů… 

Dle oborů je nejvíce studentů ve zdravotnických oborech (33,6 %) a v pedagogických oborech a sociální péči 
(30,6%). Jejich počet stoupá z důvodu povinného zvyšování kvalifikace v těchto oborech 

 

 Přehledná tabulka bude součástí zápisu. 

 

Pro školní rok 2020/21 předsedkyně zašle členským školám jako každý rok odkaz na vyplnění statistiky 
s žádostí o její vyplnění do 15. ledna 2021 

 

Ad 3) Ing. Johanis upozornil KV AVOŠ na dokument Kvalita a efektivita vzdělávací soustavy, zaslaný školám 
1. 12.2020 ČŠI. Tento dokument hodnotí celou vzdělávací soustavu včetně VOŠ. Ing. Johanis žádá o 
přečtení tohoto dokumentu a požaduje, aby KV AVOŠ zaujal jako celek stanovisko, které by pak bylo 
zasláno vedení ČŠI. 

Předsedkyně a místopředsedkyně již pasáž týkající se VOŠ prostudovaly, neshledaly nic, co by hovořilo 
proti systému VOV a prosí proto členy KV, aby si daný materiál také přečetli a zaslali předsedkyni případné 
podněty. 

 

Předsedkyně děkuje všem členům KV AVOŠ za spolupráci v tomto náročném roce a do roku 2021 přeje za 
celý KV AVOŠ pevné zdraví.  

 

*** 

Zapsali: Ing. Markéta Pražmová, PhDr. Ladislav Pytloun, 9.12.2020 

Kontrola zápisu: Ing. Marcela Davídková 


