
 
 

Pacovská 350, Praha  

Tel. 602 184 719 
e-mail: prazmova@seznam.cz 

 
Program jednání KV AVOŠ a dozorčí rady 

Datum konání:  17.12.2019 

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 Shrnutí událostí od posledního jednání KV AVOŠ 

     úprava stránek www.asoiacevos.cz , informace vedoucích sekcí o jednáních 

      se zástupci škol - viz doporučení předsedkyně v zápise ze září 2019 
    Z: předsedkyně, místopředseda 

3. 10:30 - 11:30 Informace o aktivitách předsedkyně a členů KV AVOŠ 

- 7.10. zaslání dopisu předsedkyně vedení MŠMT s požadavkem rovného přístupu ke 
všem školským asociacím při sdělování důležitých informací, které se týkají celé 

školské soustavy, a tedy i AVOŠ jako důležitého segmentu vzdělávací soustavy ČR 

(doposud bez vyjádření)  
     - 11.10. účast na konferenčním workshopu o budoucnosti humanitně 

      orientovaných VOŠ v ČR - organizováno VOŠ Prigo, VOŠ publicistiky a ETS 

           - 15.10. účast na Konferenci školství 2020 

           - 13.11. VOŠ Jabok organizoval Setkání všech odborných sekcí nad vizí 
              a koncepcí Klíčové aktivity 7- předsedkyně představila vizi odborné oblasti 

              technické 

- 28.11 účast předsedkyně na Výroční konferenci OPVV-Most k úspěchu-zasláno 
                         školám 

                       - 6.12. jednání prezidia UZS ČR - bilancování aktivit pro jednotlivé členské 

                          organizace 

                      -  9.12. zasedání MV - účast předsedkyně 
                      - 10.12. PhDr. Svobodová účast na výroční konferenci Národního konsorcia 

                        Refernet 

                       -12.12. konference UZS ČR „Jak úspěšně řídit asociaci“- zúčastnila 
                         se předsedkyně 

         4. 11:30-12:00 Různé: 

         - diskuze nad návrhem strategických priorit a opatření v oblasti VOV 
           pro období 2020 – 2030; zatím nebyl vůbec zapracován expertními skupinami 

          pro oblast odborného vzdělávání včetně VOŠ ani návrh 

- stanovení termínu dalších jednání, změny ve vedení škol, statistické zjišťování 

           členských škol 
 

Markéta Pražmová 

předsedkyně AVOŠ 

http://www.asoiacevos.cz/


Ad 1) Kontrola zápisu, schválení programu, změna termínu KV AVOŠ - viz žádost sekce zdravotnictví - 

omluveni: L. Kindl, P. Petr, M. Brožová, M. Fiřtíková, E. Svobodová; M. Johanis. 

Z pozvaných hostů byli přítomni: doc. Machová, dr. Homolka, dr. Porvichová  

   

Předsedkyně informovala o současném počtu VOŠ, který byl uveřejněn v UN č. 40-41 - celkový počet VOŠ  je  

132 (bez konzervatoří). 

Dle Výroční zprávy MŠMT za rok 2018: 166 VOŠ vzdělávalo 18 416 studentů, nejvíce 33,4 % zdravotnictví, 

30,5 % pedagogika a sociální práce, naopak nejméně zemědělsko-lesnické a veterinární 1,3 %; dále technické 11 

%, EKO 9,3 %. Nově přijato ve školním roce 2018/19 bylo přijato 7 361 studentů. Informace o stávajícím 

školním roce ještě nejsou k dispozici. 
Předsedkyně připomíná vedoucím sekcí, aby připomenuli svým školám nutnost elektronicky vyplnit statistiku o 

počtech přijatých studentů, absolventů a počtu vydaných europassů, a to nejpozději do konce prosince. Tato 

statistika byla všem školám zaslána v měsíci listopadu.  

 

Ad2) Předsedkyně na minulém jednání KV doporučila všem sekcím, aby se jejich zástupci sešli na svých 

jednáních. Toto doporučení využily tyto sekce – ZDRAV (setkání proběhlo v listopadu při jednání ředitelů 

zdravotnických škol v Ostravě), TECH-ZEM (setkání se uskutečnilo 10.12. v sídle AVOŠ, zúčastnilo se ho osm 

zástupců z celkového počtu 21 členských škol, účastníci spolu s vedením AVOŠ projednali aktuální otázky stavu 

VOV, koncepční projekt VOV a průběh jeho plnění a diskutovali mj. o prezentačních aktivitách VOŠ atd.); 

jednání EKO se dosud neuskutečnilo a podle předsedkyně dr. Svobodové probíhá komunikace zástupců 

prostřednictvím e-mailové korespondence. Informace o jednání SOC-PED nejsou prozatím k dispozici. 
Předsedkyně žádá zástupkyni sekce HUM Ing. Hrubešovou, aby jednání své sekce svolala.     

 

Ad3) 

7.10.  Předsedkyně odeslala všem členským školám na vědomí dopis adresovaný vedení MŠMT a odboru  

skupiny 2 MŠMT. Na tento dopis nebylo doposud z MŠMT odpovězeno. Předsedkyně v dopise současně žádala, 

aby se obsah tohoto dopisu stal předmětem jednání příští tripartity v listopadu 2019. Na toto jednání tripartity 

však předsedkyně nebyla pozvána, ani na tuto žádost dosud nikdo nereagoval. 

           

11.10.  4. konferenční workshop škol humanitních (VOŠ Prigo, VOŠ publicistiky a ETS) představil výsledky 

dotazníkového šetření mezi zaměstnavateli, absolventy a řediteli škol. Mgr. Uherka včetně prof. Pospíšila 

diskutovali o klíčové aktivitě 7, která má vydefinovat koncepci budoucnosti VOŠ. Současně prof. Pospíšil 

informoval o stavu příprav Strategie do roku 2030 s tím, že VOŠ nejsou zatím v této strategii vůbec zmíněny 
jakožto důležitý segment odborného terciárního vzdělávání. Současně sdělil, že VŠ budou mít samostatnou 

strategii, na které se začíná teprve pracovat. 

 

18.10. Předsedkyně po konzultaci s doc. Machovou z PRIGO zaslala prof. Pospíšilovi žádost pro tým, který 

připravuje návrh na Strategii 2030, v níž zatím není odborné vzdělávání zahrnuto. Dle posledních zpráv odborné 

vzdělávání vč. VOŠ nebylo ještě pracovním týmem projednáno a předsedkyni bylo doporučeno, aby zahájila na 

toto téma jednání s vedoucím kabinetu ministra školství p. Beranem, které bude iniciovat začátkem ledna 2020; 

jednání se zúčastní i doc. Machová a Ing. Davídková    

 

15.10. Konference Školství 2020 – pořádala ji UZS ČR za účasti předsedy vlády a ministra školství, hlavním 

tématem bylo financování školství.   
             

 13.11. Setkání všech odborných sekcí iniciované VOŠ pedagickou - Svatojánskou kolejí nad vizí a koncepcí 

klíčové aktivity 7 - předsedkyně zde představila vizi odborné oblasti TECH. Stejně tak každý zástupce představil 

své vize v dané odborné oblasti, za EKO PhDr. Svobodová, za ZDRAV zástupkyně ředitelky z Ostravy, za PED- 

SOC byla představena analýza terciárního vzdělávání v Evropě a její další trendy, další vzdělávání absolventů 

VOŠ, návrhy revize platných zákonů a nařízení; hlavním tématem pak byla zejména míra diskriminace ostatních 

forem studia na VOŠ, kterou způsobuje zejména nízký normativ financování. 

 

 28.11. Výroční konference OPVV – „Most k úspěchu“, akce se zaměřením na PO 3 „Rovný přístup ke 

kvalitnímu vzdělávání“. Hlavním tématem bylo hodnocení společného vzdělávání po třech letech. Konference se 

uskutečnila za účasti náměstka Velčovského, dále ředitele Faltýna, bývalého ministra školství prof. Štech či Mgr. 

Stýblové,  předsedkyně Asociace ZŠ aj.  Panelová diskuze proběhla na téma „Co se povedlo v problematice 
společného vzdělávání.“ Prof. Štech  mj. konstatoval, že společné vzdělávání má svá specifika v ČR, např. 

garantovaná vyšetření, zároveň litoval, že byl zrušen připravovaný karierní řád učitelů. Dále bylo konstatováno, 

co se nepovedlo. Zejména zavést tzv. sociální školství, aby od 4. – 5. třídy mohli žáci ze společného vzdělávání  

pokračovat na školách, protože potřebují i sociální podporu, přičemž chybí pedagogicko-psychologické poradny. 

Tyto skutečnosti konstatovala zejména Mgr. Stýblová.   



9.12.  Zasedání Monitorovacího výboru – zhodnotilo úspěšný rok plnění ukazatelů danými OP VVV a dále 

představilo další program na rok 2020 vč. pokračování v šablonách. Zatím budou stanoveny jen pro MŠ a ZŠ. 

 

10.12. Zpráva z Výroční konference Refernetu – účast PhDr. Svobodové. 

   

12.12. Účast předsedkyně na konferenci Jak úspěšně řídit asociaci: činnost, poslání, základní aktivity. Akce se 

konala z iniciativy UZ ČR, úvodní téma byla Činnost asociací v ČR, které představil prezident UZS dr. Horecký. 

Hovořil o poslání a základních aktivitách na základě procesu a vývoje Asociace pracovníků sociálních služeb ČR. 

Dále proběhly prezentace na tato témata: 

Základní povinnosti asociací z pohledu právníka – odborníka na neziskové organizace (Mgr. Vít) 
Strategické plánování v činnosti asociace (Ing. Šedivý) 

Jak komunikovat s členy prostřednictvím sociálních médií (M. Jindrová) 

Jak úspěšně ovlivňovat legislativu v ČR (bc. Jásek, výkonný ředitel UZS). 

Marketing aneb jak oslovovat nové členy a neztrácet staré (E. Svobodová). 

Efektivní monitoring médií a sociálních sítí (firma TOXIN)  

 

Ad 4) 

Změna názvu od nového roku NUV - Národní pedagogický institut ČR (NPI ČR). 

 

Gaudeamus Praha, 21.1. – 23.1.2020 – vystoupení zástupce AVOŠ v sekci Pedagogické centrum pro výchovné 

poradce, a to s prezentací VOŠ a jejich význam ve školském systému. Zajistí dr. Pytloun. 
 

Diskuse nad návrhem strategických priorit a opatření v oblasti VOV pro období 2020 – 2030 (diskutují zejména 

Ing. Davídková, doc. Machová, Mgr. Kočovský aj.) – hledání návrhu, který by se promítl do koncepčního 

projektu VOV. 

 

 

Termíny jednání KV AVOŠ první polovině roku 2020: 21.1., 24.3., 28.4. (valná hromada). 


