
 
 

Pacovská 350, Praha  

Tel. 602 184 719 

e-mail: prazmova@seznam.cz 

 
Zápis z jednání KV AVOŠ a dozorčí rady 
 

Datum konání:  29.9.2020 

Čas konání:  10:00 h 

Místo konání  on-line jednání prostřednictvím programu Microsoft Teams  

 

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 Valné hromady ze dne 17. června 2020 

     úprava stránek, příprava podkladů pro článek šéfredaktora Husníka - zveřejněno 

     v UN č. 27 

     Z: předsedkyně 

 

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

24.června 2020-Účast na kulatém stole EKO sekce v Litoměřicích 

16.9. jednání NR CZESHA na MŠMT 

 

4. Sledování on-line veřejných diskuzí pořádaných VOŠ publicistiky Mgr. Uherkou od 

25.6. - 24.9. na 6 témat, lze je dohledat na YOUTUBE 

 

                      

      5.     11:30-12:30 Různé: 

              -  

             - informace předsedkyně a vedoucích sekcí o aktivitách v mimořádném období 

                (jednání s MŠMT, členská základna AVOŠ, úprava stránek) 

               

       - diskuze  

 

Markéta Pražmová 

předsedkyně AVOŠ 

 

 

 

 

Zápis z jednání KV AVOŠ, který probíhá prostřednictvím aplikace Microsoft Teams 

29.9.2020 od 10.00 hodin. 

 

Omluveni: PhDr. Zoubková, Mgr. Brožová, JUDr. Petr, Ing. Porvichová 

 



Ad 1) Program jednání a časového harmonogramu jednání byl jednomyslně schválen, 

k minulému zápisu nejsou žádná další doplnění ani žádné připomínky. 

 

Ad 2)  

• Během léta se uskutečnily úpravy webových stránek AVOŠ za přispění Ing. Rantoše, 

probíhaly zejména aktualizace údajů o členských školách. 

• Předsedkyně a Ing. Porvichová řešily také platby členských škol, některým školám, 

kde došlo k výměně vedení školy, se znovu zasílala faktura, ale na konci září je již 

jasné, že všechny členské školy poplatek za členství uhradily (anebo v nejbližší době 

uhradí). 

• Během léta podal přihlášku do AVOŠ Ing. Jaroslav Semerád, ředitel SPŠSE a VOŠ 

Liberec. Předsedkyně seznamuje KV s touto školou, která má na VOŠ vzdělávací 

program Průmyslová elektrotechnika a úzce spolupracuje s Technickou univerzitou 

Liberec. KV AVOŠ je usnášeníschopný. Členové KV jednomyslně souhlasí, aby škola 

byla přijata za člena AVOŠ. Škola je zařazena do sekce TECH-ZEM. 

• Členskou základnu AVOŠ nyní tvoří 103 škol. 

• Předsedkyně informuje o článku pana Husníka v UN č. 27, kde shrnul základní 

myšlenky, jež byly uvedeny na červnové valné hromadě AVOŠ (redaktor Husník 

vycházel ze zvukové nahrávky celé valné hromady). 

 

Ad 3) 

• Předsedkyně informuje o účasti na kulatém stolu sekce EKO v Litoměřicích, akce 

proběhla 24. června, z KV AVOŠ se jí zúčastnili vedle předsedkyně Ing. Pražmové 

také Ing. Davídková a PhDr. Pytloun. Na jednání se obsáhle probíraly koncepční 

záležitosti vývoje VOŠ, zejména návrhy řešení členů oblasti EKO v rámci 

koncepčního projektu VOV. Ing. Davídková dále v souvislosti s projektem VOV 

upozorňuje, že se podařilo zajistit prodloužení řešení projektu oblasti TECH o šest 

měsíců. 

• Předsedkyně Ing. Pražmová se 16. září 2020 zúčastnila jednání Národní rady 

CZESHA, kde byla AVOŠ jednomyslně přijata za člena této organizace.  Členství 

AVOŠ začíná 1.10.2020. Příspěvek do CZESHA bude hrazen za celý rok a vypočítá 

se z počtu členských škol v AVOŠ, členský poplatek za rok a každou školu činí 400,- 

Kč. V roce 2020 uhradí AVOŠ poměrnou část členského poplatku za měsíce říjen – 

prosinec.   

Předsedkyně dále informuje o dalších skutečnostech, které na jednání zazněly. 

Náměstek ministra školství PhDr. Kovář se zabýval problematikou platů ve školství, 

inkluze, změn v průběhu maturitní zkoušky, ale také rolí MŠMT v době pandemie.  

Na jednání vystoupil rovněž ředitel odboru 22 – odbor středního, vyššího odborného  

a dalšího vzdělávání Ing. Bannert (snaha o proměnu vzdělávání ICT, revize 

vzdělávání žáků s SVP, novela vyhlášky č. 177 – účinnost od 1.10.2020, problematika 

limitu  

a objemu prostředků pro nepedagogy, Národní pedagogický institut – od 1.8.2020 je 

jeho novým ředitelem Mgr. Ivo Jupa, nově je vymezena působnost hlavních činností 

NPI, mj. na úpravě kurikula a plnění RVP. Segment VOV je zařazen do sekce 2. 

Sekce vzdělávání, sportu a mládeže MŠMT, do odboru 22 – odbor středního, vyššího 

odborného a dalšího vzdělávání, resp. do 221 – oddělení odborného vzdělávání.   

Na jednání vystoupila i Mgr. Katzová, která se zabývala problematikou financování 

regionálního školství.  

V diskusi se řešilo téma ČŠI v době pandemie (nešťastné prohlášení ústředního 

školního inspektora o tom, že ředitelé v době jarní pandemie situaci nezvládli; podle 



slov náměstka Kováře by ČŠI měla hrát podpůrnou roli a neměla by hledat to, co se 

nepovedlo, ale naopak). Rovněž se řešila opatření pražských hygieniků, jež byla 

směrem ke školám na jaře zmatečná a nejasná. Ing. Pražmová vznesla připomínku,  

že ve Strategii 2030+ se VOŠ věnuje jedna věta a že není jasná budoucnost VOŠ  

– zda je zrušit, nebo diverzifikovat. Znovu proto požádala náměstka ministra dr. 

Kováře o schůzku ve snaze danou problematiku prodiskutovat. PhDr. Kovář na dané 

připomínky reagoval, že VOŠ zůstanou na MŠMT pod řízením pana Bannerta a že je 

nutno se tomuto tématu dále věnovat, proto bude domluvena schůzka.   

Podzimní jednání Národní rady CZESHA se uskuteční 4.11.2020 v NPI, Senovážné 

nám., Praha.    

 

Ad 4)  

Aktivity ředitele Mgr. Uherky v rámci sekce HUM koncepčního projektu VOV  

– 6 základních diskusních témat, které byly probírány v průběhu června až září 2020  

na veřejných on-line diskusích s cílem představit takový obraz budoucnosti VOŠ, 

který prospívá studentům a respektuje současnou situaci.  

Témata diskusí:  

1. Čím si mohou být VŠ a VOŠ užitečné?  

2. Vzdělávání „z dovozu?  

3. VOŠ a současný trh práce pro regionální rozvoj.  

4. Proč profesní vzdělávání v evropských zemích kvete, zatímco v ČR vyšší odborné 

školy bojují o život?  

5. Profesní terciární vzdělávání pro regionální rozvoj v ČR – co je přínosem?  

6. Jak absolventi a studenti vidí VOŠ a co jim přineslo studium na profesní škole?   

Všechny diskuse na šest základních témat jsou v úplné verzi zveřejněny na kanálu 

YouTube. 

 

Ad 5) 

• Další jednání KV AVOŠ není v plánu, pravděpodobně proběhne v prosinci, členové 

budou o jednání včas informováni. 

• Ing. Johanis – připravovaný zákon o sociálních pracovnících bude obsahovat návrh, 

aby měli sociální pedagogové alespoň magisterské vzdělání – tzn. by pak absolventi 

VOŠ nemohli pracovat jako pedagogové – prosba, aby se AVOŠ připojil ke 

stanovisku, že absolvent z příslušné VOŠ má k pedagogické práci dostatečnou 

kvalifikaci. Předsedkyně s námitkou souhlasí a tuto problematiku s Ing. Johanisem 

bude v blízké době řešit.  

• PaedDr. Ludačka – od valné hromady v červnu, kdy byly vzneseny na MŠMT dotazy 

ohledně financování VOŠ (tarify, úvazky…), se patrně nic nestalo. Předsedkyně 

proto vyzývá dr. Ludačku, ať své dotazy sepíše a pošleme je Mgr. Staré na MŠMT 

k zodpovězení.     

• PhDr. Pytloun – připomíná jednání s vedením MŠMT, nečekat, až se z MŠMT někdo 

ozve nám. Předsedkyně sděluje, že v průběhu měsíce října vyzve k jednání náměstka 

dr. Kováře a smluví s ním schůzku. 

 

 

Usnesení KV – přijetí nového člena – souhlas všech zúčastněných. 

Příloha zápisu: zápis z Národní rady CZESHA, veřejné diskuse oblasti HUM projektu 

OPVVV Inovace VOŠ   

 

Zapsal: PhDr. Pytloun, 1.10.2020 

Kontrola zápisu: Ing. Pražmová, 2.10.2020  



 

  

  
 


