
 

 

 
 

Pacovská 350, Praha  

 
Program jednání KV AVOŠ a dozorčí rady 

Datum konání:  19.10.2021 

Čas konání:  13:00 -13:30 

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 29. 9. 2021 

- zhodnocení zaslaných podkladů vedoucích jednotlivých sekcí ke zveřejnění v listopadovém čísle UN 

Z: předsedkyně, místopředseda 

3. 13.20 Informace o plánovaných akcích 

- konference Strategie 2030 – online 4.11.2021 9 -16 hod 

- zástupci odborných oblastí - představují koncepční návrhy jednotlivých odborných oblastí 

Z: předsedkyně, místopředsedové  

4. 13.30 Různé - diskuze (termín dalšího jednání KV AVOŠ...) 

                          
Ing. Marcela Davídková Antošová, CSc. 

předsedkyně AVOŠ 

 
  



 

 

 
Průběh jednání 
 
Účastnici jednání: členové KV AVOŠ a DR AVOŠ, host: Mgr. Stará (MŠMT) dle prezenční listiny 
Omluveni: Mgr. Capek, Mgr. Szabová; Mgr. Kočovský 
 
 
Ad 1) Zahájení jednání 
Předsedkyně – zahájení, přivítání účastníků, schválení minulého zápisu, schválení programu dnešního 
jednání. 
 
Ad 2) Shrnutí událostí od posledního jednání 29.9.2021 
Předsedkyně děkuje vedoucím sekce TECH a EKO za shromáždění a následné zaslání materiálů za obě 
sekce do Učitelských novin pro redaktora Mgr. Husníka. Pan Husník tyto podklady zpracuje do 
listopadového čísla UN věnovaného vyšším odborným školám. Podle slov PhDr. Zoubkové zástupci 
sekce ZDRAV také shromážděné podklady zaslali redaktoru Husníkovi.   
 
Ad 3) Informace o plánovaných akcích 

 
Konference Strategie 2030+ – online 4.11.2021 9 -16 hod 

Akce se uskuteční ve Vzdělávacím centru Národního technické knihovny, za AVOŠ se jí zúčastní 
vedoucí PED-SOC sekce Ing. Johanis. 
 
Připomínkování nařízení vlády č. 75 

Předsedkyně informuje o tom, že vedení AVOŠ dostalo v minulých dnech k připomínkování nařízení 
vlády č. 75, v rámci předsednictva KV byly připomínky zpracovány a již zaslány Ing. Zajíčkovi, předsedovi 
CZESHA, který materiál dále upraví pro tyto potřeby. 
Jakékoli připomínky by se měly vypořádávat na speciálním formuláři a s dostatečným předstihem.  
Následuje debata, z níž vyplývá, že bude-li AVOŠ opět přizvána, aby se vyjádřila k legislativním 
připomínkám, předsedkyně tuto skutečnost sdělí vedoucím sekcí, kteří s ní seznámí zástupce škol, 
následně budou o společném stanovisku informovat předsednictvo AVOŠ, které zpracuje výsledné 
stanovisko za AVOŠ a to pak předá na MŠMT (Mgr. Staré), kde materiál dále legislativci zpracují; v rámci 
AVOŠ by vždy materiál navíc prošel i právním posouzením JUDr. Petra Pavla.   
V průběhu debaty o uvedeném nařízení vlády hovoří jednotliví členové KV a Mgr. Stará. Věc se týká 
úvazků pro ZŘ na SŠ a VOŠ, učitelů odborného a praktického vyučování. Podle Mgr. Staré ZŘ nemůže 
mít nižší úvazek než ŘŠ, do výpočtu úvazku se zařadí žáci, kteří jsou na praktické přípravě (jedná se o 
jejich počet, nikoli o počet tříd), výsledné číslo pak vytvoří jeden balík, který se rozdělí mezi příslušný 
počet zástupců na škole – je to nyní jiná filozofie, spočívá v tom, že si ŘŠ spočítá, kolik maximálně může 
odečíst a v tom se bude ŘŠ pohybovat. U praktické výuky na 1-120 žáků je 7 hodin a na každých dalších 
započatých 120 žáků jsou 2 hodiny – to se týká praktické přípravy ve škole i na pracovišti. Protože VOŠ 
nemají odborný výcvik, nejsou v tabulkách, ale jsou zařazeny k počtům na praktické vyučování a na 
praktickou přípravu. Nařízení vlády nám kopíruje pracovní pozice, které jsou stanoveny v zákoně o pg. 
pracovnících, nelze tam dávat proto jiné pracovní pozice. Do budoucna se tato oblast bude řešit v nové 
vládě.    
   
Projekt VOV  

Předsedkyně informuje o závěrečných pracích na koncepčním projektu VOV, jeho ukončení proběhne 
na konci října 2021, další dva měsíce zbývají na dopracování závěrečné zprávy, v prvním pololetí roku 
2022 se pak počítá s uspořádáním konference celého projektu, kde se představí jednotlivé výstupy 
projektu ze všech odborných oblastí.  
  



 

 

 

Ad 4) Různé  

Mgr. Stará: MŠMT požádalo ministerstvo vnitra, aby provedlo úpravu v souvislosti se studiem cizinců 
a udělováním víz; cizincům - studentům VOŠ a konzervatoří – se od 30/9 uděluje vízum bez omezení 
v režimu „Ostatní“, od 23/8 si mohli žádat o vízum všichni, kteří byli očkováni vakcínou schválenou 
Evropskou komisí; předsedkyně žádá Mgr. Starou, aby tuto skutečnost Mgr. Stará zaslala v písemném 
vyhotovení vedení AVOŠ. 

Předsedkyně:  

- Pro potřeby administrativy a komunikace byla zřízena nová e-mailová adresa 

kancelar@asociacevos.cz 

- Návrh, aby každý člen KV AVOŠ získal vlastní e-mailovou adresu s doménou asociacevos.cz, 

která by sloužila ke komunikaci v rámci celé problematiky VOŠ – tento návrh je přijat všemi 

přítomnými členy KV a DR. 

- Příští jednání KV a DR AVOŠ – uskuteční se online 23. listopadu 2021 od 13.00 hodin. 

 

 

Zapsal: PhDr. Pytloun  21.10.2021, kontrola zápisu: Ing. Davídková 
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