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Program jednání KV AVOŠ a dozorčí rady 
 

Datum konání:  14.12. 2021 

Čas konání:  13.00 

Místo konání  on-line   

 

Program: 

1. 13.00 Zahájení jednání KV AVOŠ a dozorčí rady  
            Z: předsedkyně 

2.   13.05 Shrnutí událostí od posledního jednání KV AVOŠ dne 23. 11. 2021 
- zhodnocení zaslaných podkladů vedoucích jednotlivých sekcí ke zveřejnění 
v listopadovém čísle UN 

               Z: předsedkyně, místopředsedové 
3. 13.10 Informace o plánovaných akcích 

-  Národní konsorcium sítě ReferNet ČR 16.12.2021 
       Z: předsedkyně, místopředseda  

4. 13.20 Různé a diskuze  (termín dalšího jednání KV AVOŠ...)         

                          
Marcela Davídková 

předsedkyně AVOŠ 
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Zápis z jednání Koordinačního výboru a Dozorčí rady AVOŠ 
 
Jednání řídí předsedkyně AVOŠ Ing. Marcela Davídková, jednání probíhá on-line. 
 
Ad 1)  
K minulému zápisu z jednání KV nejsou žádné připomínky. K navrženému programu dnešního jednání 
rovněž nikdo nemá žádná další doplnění. 
Z dnešního jednání KV a DR se omlouvá Mgr. Kočovský, Mgr. Capek. 
 
Ad 2)  
Učitelské noviny - vydání Učitelských novin s texty o VOŠ vyšlo na konci listopadu, netýkalo se sice 
pouze oblasti VOV, ale pan redaktor Husník zpracoval i tak množství dokumentů, které mu některé 
sekce AVOŠ předaly do článků o VOŠ. Naše aktivní spolupráce s UN bude i nadále pokračovat. 
 
Jednání předsedkyně – dne 3.12.2021 absolvovala předsedkyně setkání s Matějem Bulantem, Ph.D., 

ředitelem Odboru kariérového poradenství, dalšího vzdělávání a kurikula odborného vzdělávání NPI  

na téma inovace oborové soustavy. Nyní má proběhnout inovace oborové soustavy středních škol, 

uvažuje se o tomtéž v souvislosti s VOŠ. Návrh je, aby se vošky řešily zcela samostatně, odděleně,  

aby nezapadly mezi střední odborné školy. 

 
Ad 3)  
ReferNet – ve čtvrtek  16.12.2021 se uskuteční on-line jednání Národní konsorcium ReferNet ČR, akce 
se za AVOŠ zúčastní Ing. Davídková a PhDr. Pytloun, na příštím jednání KV AVOŠ budou referovat  
o klíčových skutečnostech z akce. 
 
Ad 4)   
Novou tajemnice kanceláře AVOŠe je Ing. Anna Luxová (místo Ing. Krabce) – Ing. Davídková ji všem 
účastníkům on-line schůzky představuje. 
  
Kancelář AVOŠ vytvořila pro AVOŠ PF 2022, které v těchto dnech předsedkyně rozesílá všem školám  
a dalším institucím. 
 
Vstup VOŠ a SPŠE Plzeň, Koterovská 85, 326 00 Plzeň 2-Slovany do AVOŠe – škola podala na podzim 
přihlášku; předsedkyně hovoří o této škole a všichni zúčastnění členové KV vyjadřují se vstupem této 
školy do AVOŠe souhlasné stanovisko. Škola bude zařazena do technicko-zemědělské sekce.  
 
Učitelské noviny – odebírání pro AVOŠ do kanceláře bylo zrušeno, odebírá je VOŠ v Pacovské, není 
třeba proto nadále UN odebírat současně. 
 
Na základě žádosti doručené prostřednictvím datové schránky KV AVOŠ, tento vyjadřuje rovněž 
souhlasné stanovisko se žádostí o akreditací VP SSUAR, Praha 5 - Zlíchov. 
 
Předsedkyně přeje všem zástupcům členských škol klidné svátky a úspěšný vstup do roku 2022. 
 
Příští jednání KV a DR AVOŠ proběhne prezenční formou v úterý 18.1.2022 od 10.00 hodin. 
 
 
Zapsal: Ladislav Pytloun, 20.12.2021 
Kontrola zápisu: Ing. Marcela Davídková, 20.12.2021 


