
Valná hromada AVOŠ 17. 6. 2020 

 
 

Zápis  

 

z jednání Valné hromady Asociace vyšších odborných škol  

konané 17. 6. 2020 

 
I. Úvod: 

Předsedkyně Koordinačního výboru Asociace vyšších odborných škol (KV AVOŠ)  

Ing. Markéta Pražmová přivítala přítomné a představila hosty. 

 

II. Organizační záležitosti – PhDr. Ladislav Pytloun, Ph.D. (místopředseda KV 

AVOŠ, který řídí valnou hromadu): 

- Seznámení se způsobem hlasování (v sále i on-line). 

- Konstatování, že valná hromada je usnášeníschopná – složení přítomných zástupců 

škol + zástupců připojených on-line – počet účastníků celkem 67 (v průběhu valné 

hromady se počet hlasujících účastníků mění, ale valná hromada je po celou dobu 

usnášeníschopná). 

- Schválení programu valné hromady (schváleno – pro 52 hlasů). 

- Hlasování o Jednacím a volebním řádu (schváleno v počtu 45 hlasů). 

- Hlasování o složení mandátové, návrhové a volební komise:  

• Mandátová komise (Ing. Ludvika Jakešová, Ing. Věra Szabová – schváleno 67 hlasů 

pro). 

• Návrhová komise (Ing. Marie Fiřtíková, PhDr. Miroslava Zoubková – 64 hlasů pro). 

• Volební komise (Ing. Monika Hrubešová, JUDr. Pavel Petr, Ph.D. – 44 hlasů pro). 

- Hlasování o zapisovateli valné hromady (PhDr. Miroslava Zoubková – 44 hlasů pro). 

- Přednesení návrhu na kooptaci nového člena KV AVOŠ za odstupující PhDr. Evu 

Svobodovou do sekce ekonomické (PhDr. Svobodová ukončila členství v KV AVOŠ 

na vlastní žádost, neboť již nepůsobí na VOŠ a SOŠ hotelnictví v Poděbradech, kterou 

zastupovala) – nový člen Mgr. Martin Capek z Obchodní akademie, vyšší odborné 

školy cestovního ruchu a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky 

v Karlových Varech (kandidát Mgr. Capek byl schválen počtem 41 hlasů, jeden se 

zdržel, nikdo nebyl proti). 

 

III. Zpráva předsedkyně o činnosti AVOŠ za školní rok 2021-2020 – Ing. Markéta 

Pražmová: 

- Nejvíce jednání se uskutečnilo v rámci zdravotnické sekce na kulatých stolech, řešení 

kompetencí praktických a diplomovaných všeobecných sester a sester Bc. programů 

VŠ. 

- V oblasti normativů na studenta VOV je zatím nedořešena otázka financování VOŠ 

včetně financování nepedagogických pracovníků a zástupců vedení škol. 



- Na podzim 2019 proběhlo jednání zástupců vedení AVOŠ, sekce zdravotnictví  

a Unie zaměstnavatelských svazů (UZS) o možnosti udělování titulu profesní bakalář 

absolventům VOŠ. 

- Z iniciativy UZS ČR bylo sepsáno Memorandum o spolupráci mezi AVOŠ, UZS ČR, 

MŠMT, MZd a VŠ, které má být východiskem pro další jednání. Zatím bylo 

podepsáno pouze zástupci AVOŠ, UZS a ministrem školství. 

- Účast předsedkyně KV AVOŠ na jednáních tripartity, kde byl prezentován návrh 

Strategie vzdělávání do roku 2023 a opět VOŠ nebyly zahrnuty. 

- Jednání s panem ministrem Plagou se předsedkyni nepodařilo uskutečnit. 

- Proběhlo jednání předsedkyně a místopředsedkyně s náměstkem ministra školství pro 

řízení sekce vzdělávání, sportu a mládeže PhDr. Karlem Kovářem Ph.D, týkající se 

problematiky VOŠ; pan náměstek doporučil vyvolat jednání se zástupci vysokých 

škol; dále problematiku VOŠ  na MŠMT do budoucna vyčlenit a zahrnout do 

samostatného oddělení a část VOŠ  i do EQF 5 formou zkrácených programů.  

- Předsedkyně seznámila přítomné se statistickými údaji jak v oblasti počtu přijatých, 

tak s počty absolventů; nejvíce zapsaných studentů i absolventů mají zdravotnické 

obory,a to jak v denní, tak i kombinované formě vzdělávání; nejvíce vydaných 

Europassů mají opět zdravotnické školy; kreditní systém je akreditován a v praxi 

využíván nejvíc ve školách zařazených do sekce technicko-zemědělské a ekonomické. 

Téměř vůbec kreditní systém nevyužívají VOŠZ, ačkoli ho mají akreditovaný. 

- Počet členských škol AVOŠ je nyní 102. 

- Spolupráce AVOŠ s ostatními subjekty – nejužší spolupráce je s Národním 

pedagogickým institutem (NPI), dále se sekcí školství UZS, Ministerstvem 

zdravotnictví a Domem zahraniční spolupráce v oblasti projektů Erasmus+ a 

odborného vzdělávání. 

- Předsedkyně poděkovala všem zástupcům škol za aktivní spolupráci při řešení situace 

a s ním souvisejících problémů v rámci nouzového stavu způsobeného koronavirem; 

zároveň poděkovala Mgr. Martě Staré (MŠMT) a Ing. Marcele Davídkové, CSc.  

(1. místopředsedkyni AVOŠ) za spolupráci při úpravě legislativy v rámci nouzového 

stavu.  

- Nejaktivnější z členských škol AVOŠ je sekce ZDRAV, jmenovitě PhDr. Zoubková  

a PhDr. Křížová, kterým patří za jejich práci poděkování. 

- V bodu „Různé“ uvedla předsedkyně návrh KV AVOŠ z května 2020 na vstup  AVOŠ 

do Unie školských asociací CZESHA, se záměrem zviditelnění segmentu VOV  

i prostřednictvím této školské asociace a lepšího prosazování jejich problematiky  

na MŠMT při jednáních s dalšími klíčovými institucemi. Některé VOŠ, které jsou 

součástí střední školy, jsou už v CZESHA zapojeny. V následné diskusi, do které se 

zapojila zejména řada členů KV AVOŠ, vyjádřila většina přítomných (i přes některé 

připomínky) se vstupem AVOŠ do CZESHA souhlas. Po diskusi proběhlo hlasování, 

v němž se hlasující vyjádřili pro vstup do Unie školských asociací CZESHA:  

PRO – 31, PROTI – 3, zdrželo se 8 hlasujících. 

- Na závěr předsedkyně upozornila na skutečnost, že členský příspěvek škol sdružených 

v AVOŠ se oproti minulému roku nezmění a jeho splatnost se posouvá do 31.8.2020. 

  



 

IV. Ing. Marcela Davídková, CSc. a PaedDr. Josef Vozáb (garant prioritní osy 3, 

OP VVV) – Zpráva o průběhu koncepčního projektu VOV: 

- Vzhledem ke koronavirové situaci je nezbytné žádat o prodloužení projektu o 4 – 6 

měsíců (nebylo možné točit videa, provádět ověřování otevřených digitálních zdrojů 

apod.) 

- Dr. Vozáb souhlasí s prodloužením a upozorňuje na fakt, že se ale nemůže zvýšit 

původní rozpočet. Zároveň apeluje na školy, aby se do spolupráce zapojily. 

- Ing. Davídková, CSc. – nepodařilo se zařídit nekomerční licence, které by zajišťovaly 

ochranu otevřených digitálních zdrojů; dále zrekapitulovala klíčové aktivity (KA)  

a vyzdvihla význam KA 7 pro budoucnost sektoru VOŠ; Ing. Davídková současně 

ukazuje webový portálu www.vov.cr, kde jsou již prezentovány výsledky projektu, 

zejména již hotové jednotlivé otevřené digitální zdroje, kterých je aktuálně 91 a další 

jsou ve schvalovacím řízení. 

 

V. Ing. Ludvika Jakešová – Zpráva dozorčí rady AVOŠ za rok 2019: 

- Ing. Jakešová seznámila přítomné se zprávou o hospodaření za rok 2019, která 

skončila schodkem 16 696,- Kč, a návrhem rozpočtu na rok 2020. 

- Položky v rozpočtu za rok 2019 tvořily zejména daňové odvody, členský poplatek 

UZS, nájemné, právní služby a ostatní částky (administrativa aj.).  

- Plánovaný rozpočet na rok 2020 – největší složkou příjmů jsou příspěvky škol 

(v plánované výši 612 tis. Kč.). 

- Dozorčí rada navrhuje, aby poplatek za školy zůstal ve výši 6000,- Kč. za kalendářní 

rok, a to se splatností do 31.8.2020.  

- Během prázdnin zašle paní Ing. Mgr. Jana Porvicová, PhD., MBA  faktury školám 

- Zpráva dozorčí rady byla následně schválena počtem 35 hlasů. 

 

VI. Vystoupení hostů: 

• Mgr. Marta Stará, vedoucí oddělení odborného vzdělávání skupiny II 

MŠMT: 

- Vyřídila pozdrav od Ing. Bc. Petra Bannerta, Ph.D., vedoucího odboru středního  

a vyššího odborného vzdělávání a institucionální výchovy, který se nemohl jednání 

této VH z pracovních důvodů zúčastnit. 

- Poděkovala za spolupráci v nouzovém stavu Ing. Davídkové při zapracování změn 

souvisejících s nouzovým stavem do školské legislativy a vyjádřila záměr některé 

změny ponechat i v budoucnu (např. možnost on-line připojení některým členům 

zkušební komise u absolutorií; zavedení výpočetní techniky do výuky; možnost uznání 

hodin odpracovaných studenty v terénu do odborné praxe). Zároveň vyjádřila  

i poděkování studentům VOŠ, kteří v rámci nouzového stavu vypomáhali v sociálních 

a zdravotních službách, příp. dle svého odborného zaměření. 

- Vysvětlila také důvod, proč veškeré legislativní změny pro VOŠ byly vytvořeny jako 

poslední. 

- V rámci dlouhodobého záměru se také zmínila o  implementaci EQF 5 na VOŠ 

prostřednictvím zkrácených programů. Bude vyvolána debata o této možnosti  

se zástupci jednotlivých asociací, zaměstnavateli a za konfrontace výstupů z projektů 

na toto zaměřených. 

 



• PaedDr. Josef Rydlo, ředitel odboru systémové podpory pedagogických 

pracovníků, škol a školských zařízení, Národní pedagogický institut: 

- Seznámil přítomné s náplní činnosti NPI, který se zaměřuje na oblast RVP, 

systémovou podporu škol a pedagogů, řeší dlouhodobý záměr do roku 2023 a hlavní 

směry vzdělávání do roku 2030. 

- Hovořil o strategii propojení škol s neformálním vzděláváním prostřednictvím 

projektů. 

- Upozornil na existenci SYPO – metodických kabinetů, sdružujících jak SŠ, tak VOŠ. 

- Informoval o práci tzv. Stálé konference ředitelů, která má 4 sekce (MŠ, ZŠ, ZUŠ, SŠ 

a VOŠ); náplní práce je řešení problematiky pozice ředitelů škol, vytváření podkladů 

pro standardy ředitele a pro jeho vzdělávání. Záměrem je vytvoření „servisu“  

pro ředitele z hlediska podpory v různých oblastech a vzájemná komunikace. 

- Nabídl též volné pozice lektorů pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. 

- Na závěr se zmínil o snaze „vzkříšení“ středního článku řízení, kterým by měly  

být okresy jakožto menší samosprávné celky, umožňující snazší komunikaci se 

školami a rychlejší řešení problémů. 

 

• PhDr. Petr Just, Ph.D., předseda komise pro vnější a zahraniční styky Rady 

vysokých škol: 

- Hovořil o udělování víz za účelem studia a uznávání vzdělávání, které student získá 

v zahraničí. Zatím není vytvořena jednotná koncepce. Současně pozval předsedkyni 

k jednání do NAÚ a RVŠ 

 

• PhDr. Alice Bosáková, členka výkonné rady Asociace vzdělavatelů v sociální 

práci: 

- Hovořila o nutnosti zahájení diskuse o kompetencích absolventů sociálních oborů  

a sociální práce a o jejich uplatnění i ve školství (týkalo se kompetencí absolventů 

VOŠ a obou úrovní VŠ). Získala pověření požádat o zahájení diskuse v pedagogicko-

sociální sekci AVOŠ, která by se týkala kompetencí výkonů oboru Pedagogika a 

sociální práce, během novelizace zákona o sociálních pracovnících – bylo by vhodné,  

     aby se do diskuse o uplatnění těchto oborů zapojily i vyšší odborné školy (v následné 

diskusi přislíbila předsedkyně AVOŠ Ing. Pražmová tomuto návrhu podporu  

a domluvila se na dalším jednání na toto téma, které musí probíhat v nejbližší době 

několika dnů či týdnů). 

 

• Roman Pommer, předseda představenstva Hospodářské komory ČR Praha 1, 

předseda sekce živností a řemesel: 

- Ve svém příspěvku apeloval na zvýšení zájmu o praktické vzdělávání studentů.  

- Hovořil o záměru zřídit tzv. „polytechnická hnízda“, počínaje MŠ a ZŠ až po SŠ, která 

by přiblížila dětem v průběhu počátečního vzdělávání význam jednotlivých řemesel,  

a tak je motivovala k volbě povolání. 

- Je zastáncem mistrovské zkoušky. 

- Zmínil svou vizi o získání financí školám – pokud se žáci vyučí v daném oboru  

a zůstanou ve svém oboru v ČR pracovat, ať ze svých daní tito mladí pracovníci 

odvádějí 10 % školám, ke se vyučili. 



- Zmínil řadu společných témat, které mají i VOŠ v souvislosti s praktickým 

vzděláváním, zároveň nabídl AVOŠ svou spolupráci v oblasti praktického vzdělávání.  

 

V následné diskusi, zástupce technicko-zemědělské sekce PaedDr.Ludačka sdělil, 

že zvýšení prosperity VOŠ je úzce spojeno se zvýšením normativů na studenta i se 

změnou systému (legislativy) a doporučil, aby i VOŠ přešly na PhMax. 

 

VII. Závěr valné hromady: 

Na závěr členky návrhové komise seznámily přítomné účastníky s návrhem usnesení 

valné hromady, které bylo všemi aktuálně přítomnými (v počtu 36 hlasujících) přijato. 

Usnesení valné hromady je součástí tohoto zápisu. 

Valná hromada byla následně předsedkyní AVOŠ Ing. Pražmovou ukončena, když 

v závěru poděkovala všem jejím účastníkům a popřála zástupcům škol načerpání 

nových sil o prázdninách a šťastný návrat domů.  

 

 

Zapsala: PhDr. Miroslava Zoubková, 22.6.2020 

 

Kontrola zápisu: Ing. Markéta Pražmová, PhDr. Ladislav Pytloun, Ph.D., 23.6.2020 

 

 

*** 

 

 

 

Usnesení valné hromady AVOŠ ze dne 17. 6. 2020     

 

 
Valná hromada schvaluje: 

1. Zprávu Dozorčí rady AVOŠ o hospodaření za rok 2019. 

2. Návrh rozpočtu na rok 2020. 

3. Výši členského příspěvku ve výši 6 000,- Kč/rok, splatného do 31. 8. 2020. 

4. Kooptaci Mgr. Martina Capka do sekce ekonomické KV AVOŠ za odstupující  

PhDr. Evu Svobodovou. 

5. Vstup AVOŠ do CZESHA. 

 

Valná hromada bere na vědomí: 

Zprávu předsedkyně KV AVOŠ Ing. Markéty Pražmové. 

 

Valná hromada ukládá: 

1. Všem členským školám AVOŠ povinnost dodržovat nově přijaté Stanovy a řídit se 

jimi. 

2. Pověřuje vedení KV AVOŠ jednáním s vedením CZESHA o vstupu do tohoto 

sdružení. 

 

 



 

 

 

 


