
 

 

 
 

Pacovská 350, Praha  

Tel. 602 184 719 

e-mail: prazmova@seznam.cz 

 
Zápis z jednání KV AVOŠ a dozorčí rady 
 

Datum konání:  21.1.2020 

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.  10:05-10:15 Shrnutí událostí od posledního jednání KV AVOŠ 

     úprava stránek dle změn v kontaktech členských škol 

     Z: předsedkyně, místopředseda 

3. 10:15 - 11:30 Informace o aktivitách předsedkyně a členů KV AVOŠ 

-Předsedkyně zhodnotí výstupy škol ze zaslaných statistických údajů a z plánovaných 

jednání na MŠMT 

         4. 11:30-12:00 Různé: 

             - předsedkyně předloží návrhy na schválení DPP a DPČ na rok 2020 dozorčí radě 

             - diskuze  

 

Markéta Pražmová 

předsedkyně AVOŠ 

 

 

omluveni: Mgr. Szabová, PhDr. Svobodová, Ing. Jakešová, PaedDr. Ludačka; 

pozvaní hosté na jednání: Mgr. Ing. Porvichová a Ing. Semerád (ředitel SPŠSE a VOŠ Liberec)  

 

ad 1) Program jednání a také zápis z posledního jednání byly všemi účastníky schváleny. 

 

Ad 2) Předsedkyně apeluje na členské školy a vedoucí sekcí členských škol, aby: 

- pozvali na jednání své sekce zástupce členských škol, které řídí, a projednali s nimi důležité 
organizační a formální náležitosti členství v AVOŠ; důvodem je zjištění předsedkyně, že  
přes opakované výzvy nereflektují školy na její opakovanou žádost hlásit všechny změny 



 

 

týkající se personálních a ostatních údajů škol, které reprezentují (např. změna ve vedení 
školy, změna adresy, názvu školy, kontaktů na školu apod.), 

- projednali s nimi podrobně www.asociacevos.cz, kde naleznou všechny informace vč. těch, 
které jsou ve složce „Informace“ (podklady pro statistické údaje, zápisy z jednání KV, důležité 
legislativní dokumenty pro VOV),     

- účelem setkání sekce je zlepšení komunikace mezi školami a vedením AVOŠ. 

 

Ad 3) Statistika – předsedkyně vyhodnotila a okomentovala statistické údaje, které po mnoha 
intervencích získala od členských škol v průběhu přelomu roku do druhé poloviny ledna 2020, ačkoli 
termín odevzdání byl závěr roku. Vyhodnocení všech údajů naleznou školy v příloze zápisu  
a na webových stránkách AVOŠ. Po mnoha urgencích předsedkyně získala údaje z 96 členských škol. 

Ze statistických údajů vyplývá, že AVOŠ tvoří 31 % ZDRAV, 25 % EKO, 21 % TECH-ZEM, 13 % PED-SOC 
a HUM 10 %.  

Z celkového počtu škol (103) nezískala předsedkyně odpovědi ze dvou škol sekce PED-SOC, HUM a 
EKO. Jedna škola z TECH-ZEM se nezúčastnila statistiky, protože potřebné údaje nemá k dispozici. 

Nejvíc zapsaných studentů do 1. ročníku školního roku 2019-2020 z celkového počtu 103 škol (100 %) 
do denní formy bylo přijato do sekce: 

ZDRAV 37 % 

EKO 26 % 

PED-SOC 19 % 

TECH-ZEM 12 %  

HUM 6 %.       

 

Zapsaní studenti do kombinované formy studia: 

ZDRAV 41 % 

PED-SOC 35 % 

EKO 16 % 

TECH-ZEM 8 % 

HUM 0 %. 

 

Procenta absolventů v denní formě ve školním roce 2018-2019: 

ZDRAV 44 % 

EKO 21 % 

PED-SOC 18 % 

TECH-ZEM 11 % 

HUM 6 %. 

 
Procenta absolventů v kombinované formě ve školním roce 2018-2019: 

ZDRAV 45 % 

PED-SOC 30 % 

EKO 13 % 

http://www.asociacevos.cz/


 

 

TECH-ZEM 12 % 

HUM 0 %. 

 

Vydané Europassy celkem: 

ZDRAV 46 % 

PED-SOC 25 % 

EKO 16 % 

TECH-ZEM 10 % 

HUM 3 %. 

 

Akreditovaný a zároveň využívaný kreditní systém v rámci každé sekce: 

TECH-ZEM 60 %  

EKO 50 % 

HUM 50 % 

PED-SOC 50 % 

ZDRAV 7 %. 

Více v příloze tohoto zápisu. 

 

Předsedkyně dále uvedla, že po opakovaných urgencích kabinetu ministra školství se doposud 
neuskutečnilo dlouho avizované jednání s panem ministrem Plagou, který byl předsedkyní 
opakovaně písemně osloven, naposledy 8.1.2020, a požádán o jednání s předsedkyní a s vedoucími 
odborných oblastí AVOŠ. 

Na přání kabinetu ministra byl pan ministr požádán o projednání této problematiky: 

- stanovení parametrů financování nepedagogické práce na VOŠ, které ve většině případů existují 
pospolu se střední školou, jen menší počet je zřízen jako samostatný právní subjekt, 

- jaká bude skutečná výše normativu na studenta, dle zařazení skupin oborů VOŠ do pásem, 

- jaká bude výše vyučovací povinnosti a financování zástupců ředitelů VOŠ – samostatných VOŠ 

  a spojených se SŠ, 

- kdy bude zpracován návrh Strategie 2030 pro oblast VOV, 

- kdy bude provedena novela zákona, která změní diskriminující platové zařazení absolventa VOŠ 
(DiS.) při vstupu na trh práce; nyní je mu odečítán jeden rok. 

 

Ad 4) Různé 

PhDr. Zoubková informovala o požadavku prezidenta UZS ČR Horeckého, který žádal předsedu 
Asociace zdravotnických škol PhDr. Štixe o formulaci stanovisek pro jednání s UZS. Hlavním 
důvodem bylo vytvoření návrhu na znění memoranda mezi MŠMT, MZ ČR, AVOŠ a Konferencí rektorů 
VŠ k aktivní a oboustranné komunikaci ve věci spolupráce VŠ a VOŠ a možnosti prostupnosti studijních 
programů. Memorandum vychází zejména z kulatých stolů v rámci projektu VOV, které se konaly 
v průběhu let 2018 a 2019. Oslovené ředitelky zdravotnických VOŠ pak formulovaly podklad, který 
popisuje současnost a budoucnost VOV ve vzdělávacím systému ZDRAV školství, a to včetně 
argumentace z oblasti kompetence absolventů VOŠ a VŠ a návrhu memoranda.  



 

 

V návaznosti na to předsedkyně zdůrazňuje velký význam takového jednání, které by se týkalo nejen 
oblasti ZDRAV, ale celého VOV. 

Předsedkyně se24.1. zúčastní jednání 5. konference OP VVV nad tématem budoucnosti VOV, kde 
dojde ke shrnutí dosavadních aktivit odborné oblasti humanitní a kde se budou diskutovat možné 
scénáře vývoje terciárního vzdělávání. Akci pořádá VOŠ publicistiky v Praze. 

 Předsedkyně se 28.1. zúčastní jednání na ČŠI, kde je v současné době řešeno velké množství 
podnětů ze strany škol, jimž se ČŠI musí zabývat, současně tam bude přednesena výroční zpráva ČŠI za 
školní rok 2018/2019 zaměřená na jednotlivé asociace, kvalitu a efektivitu vzdělávání těch škol, které 
asociace zastupují.  

Dále přijala pozvání na kulatý stůl s Ing. Davídkovou, kterou pořádá VOŠ Michael za sekci humanitní. 
Cílem kulatého stolu bude představení návrhu strategických priorit a opatření v oblasti VOV , zejména 
prostupnosti VŠ a VOŠ a další návrhy budoucnosti VOŠ v ČR. 

 

Diskuse  

Debata mezi vedoucí oddělení projektů a VŠ Ing. Davídkovou a členy KV AVOŠ. Otázka se týkala 
zejména problematiky registru praxí, což je záležitost, která již pro jiné typy škol z jiného projektu 
existuje  
a nyní se jedná o tom, že koncepční projekt VOV tento již vytvořený registr, který vzešel z evropských 
financí, dále rozšíří a přizpůsobí podmínkám VOV. Nyní je nutné proto jednat se zaměstnavateli a 
nalézt úrovně a dané kompetence, které se do daného systému zařadí, aby systém odpovídal potřebám 
VOŠ  
a jednotlivým sekcím VOŠ. 

Debata se týkala také problematiky prostupnosti, o níž jako příklad referoval Ing. Semerád (ředitel 
SPŠSE a VOŠ Liberec), který byl pro tento účel pozván na jednání KV. Pozvání pana ředitele vycházelo 
z informace, že SF Technickou univerzitou Liberec (dále TUL). TUL nebude akreditovat dělené (Bc.) 
studium. Zatím se podařilo dané VOŠ sjednat budoucí spolupráci o prostupnosti mezi ní a SF TUL, kdy 
se otevřela možnost tím, že TUL nechce jít cestou profesních bakalářských programů, ale chce se 
převážně zaměřit na vědu a výzkum. TUL souhlasí s tím, že absolvent liberecké VOŠ bude moci  
na základě dohody dostudovat za jeden rok na TUL bakalářské studium, půjde tedy o studium 3 + 1, 
tzn. v takovém případě by pak mohl i absolvent VOŠ již po čtyřech letech od začátku studia na VOŠ 
začít studovat magisterské studium.   Toto by se mohlo stát východiskem a oporou pro další jednání 
mezi jinými VOŠ a VŠ a mohlo by jít také o příklad, který by se poté představil jako legislativně 
schůdný  
při jednáních na ministerstvu školství a při jednání s vedením VŠ. Daná záležitost je na tomto KV 
zdrojem další debaty. 

Předseda DR zkontroloval návrhy předsedkyně na uzavření dohod DPP a DPČ, které byly  
bez formálních závad. Po Ing. Malinovské přebírá oblast ekonomiky (personální a účetní evidenci)  
Mgr. Porvichová, s níž byla dohoda také uzavřena. 

PhDr. Pytloun se v těchto dnech účastní za AVOŠ veletrhu pomaturitního vzdělávání Gaudeamus, 
které se koná 21. – 23.1. v pražských Letňanech. V tzv. pedagogickém centru opět vystupuje 
s dvacetiminutovou prezentací „VOŠ a jejich význam ve školském systému“.  

 

Zapsali Ing. Pražmová, PhDr. Pytloun, 21.1.2020 

Kontrola zápisu: PhDr. Zoubková 

 

 


