
 

 

 
 

Pacovská 350/4, Praha 4 
Tel. 775 351 347 
e-mail: davidkova@asociacevos.cz 

 
Zápis z jednání KV AVOŠ a dozorčí rady 
 

Datum konání:  23. 11. 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 19. 10. 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 – on-line 4.11.2021  9 -16 hod 
       - zástupci odborných oblastí - představují  koncepční návrhy jednotlivých odborných 
oblastí 

        Z: předsedkyně, místopředsedkyně  
4. 13.30 Různé - diskuze  (termín dalšího jednání KV AVOŠ...)         

                          
Marcela Davídková 

předsedkyně AVOŠ 

  



 

 

ad 1)  
Zahájení jednání – předsedkyně; omluvena Ing. Pražmová, host jednání – Mgr. Stará z MŠMT; doplnění 
k minulému zápisu žádná nejsou; souhlas všech s takto navrženým programem dnešního jednání. 
 
 
ad 2)  
a) AK VOV - předsedkyně informuje o účasti na jednání AK VOV, které se uskutečnilo 3.11.2021. 
 
b) NR CZESHA – místopředseda PhDr. Pytloun informuje o Národní radě CZESHA, která proběhla   
4.11.2021 v Praze – Ohradní a které se za AVOŠ spolu s předsedkyní Ing. Davídkovou zúčastnil.  
Na jednání NR byl přítomen náměstek ministra školství pro řízení sekce vzdělávání a mládeže  
Mgr. Mareš, který informoval o řadě témat (aktualizace RVP ve vazbě na NSK na odborných školách; 
dosavadní systém maturitních a závěrečných zkoušek by měl prozatím zůstat zachován ve stávající 
podobě; uskutečňuje se nyní pokusné ověřování maturitní zkoušky pro SOŠ jako náhrada profilové 
zkoušky v podobě komplexní maturitní práce, což by měla být v budoucnu alternativa, nikoli závazná 
verze; OP Jan Amos Komenský – od jara 2022 by měly být hotové nové šablony; odměňování 
pracovníků v regionálním školství; příprava OP zaměstnanost – součástí budou rekvalifikace – to bude 
řešit MPSV); Ing. Zajíček (předseda CZESHA) – přednesl zprávu za uplynulé období; v odpoledním bloku 
jednání došlo k volbě nového místopředsedy NR CZESHA – za Ing. Mareše byl jednomyslně zvolen Mgr. 
Jiří Nekuda; v závěrečné diskusi se řešila problematika elektronizace přihlášek na střední školy apod.   
 
c) Tripartita k růstu platů zaměstnanců ve školství – 8.11.2021 bylo svoláno operativní jednání  
on-line, za AVOŠ se zúčastnil závěrečné části L. Pytloun, který stručně informuje o průběhu (jednalo se 
o návrhu vládního rozpočtu na rok 2022 a v této souvislosti o financování pedagogických  
a nepedagogických pracovníků – k návrhu se vyjadřuje předseda školských odborů Mgr. Dobšík, 
předseda UZS dr. Horecký, ministr školství Plaga aj.). V závěru shrnuje jednání ministr školství  
- u pedagogické tabulky přílohy č. 4 návrhu nařízení se školská tripartita jednoznačně shodla  
na odmítnutí návrhu, u nepedagogických pracovníků se školská tripartita nedomluvila na sjednoceném 
stanovisku, jelikož ČMOS PŠ s návrhem souhlasí, a to na rozdíl od strany zaměstnavatelů. 
 
d) Zřízen nový účet pro AVOŠ – 1036822369/6100 – předsedkyně informuje o této skutečnosti, k níž 
došlo 9.11. Dosud nejsme ale zapsáni v rejstříku kvůli tomu, že zástupci dozorčí rady ještě nedoručili 
podepsaný list z volby nového předsednictva do Pacovské do sídla AVOŠ – je třeba to učinit co nejdříve. 
 
e) Schůzka předsedkyně s ústředním školním inspektorem Mgr. Zatloukalem – uskutečnila  
se 10.11.2021, během jednání došlo k dohodě o další spolupráci, byl vyjádřen vzájemný příslib 
kooperace při tvorbě návrhu vyhlášky o VOŠ a koncepčních změn – zejména v souvislosti 
s implementací výstupů koncepčních změn z projektu VOV; smyslem je nyní to, aby se školy držely 
platné legislativy a dodržovaly ji – to je pak důležitý podklad pro ČŠI při kontrolách na VOŠ. 
 
f) Zkušenosti předsedkyně jako členky ČŠI za VOŠ – předsedkyně informuje KV o zkušenostech z jedné 
VOŠ, kde absolvovala kontrolu v týmu ČŠI (problémy – nástup středoškoláků rovnou do 2.ročníku VOŠ, 
poplatky za přijímací řízení v rozporu s platnou legislativou, neúčast studentů ve výuce – 60 zapsaných, 
ale ve výuce jen 10 přítomných!!!). Po dohodě s Mgr. Starou z MŠMT je třeba vytvořit metodický pokyn 
o přijímání studentů do vyššího ročníku VOŠ, protože stávající legislativa je v tomto ohledu značně 
chatrná. 
 
g) Informativní dopis z MŠMT o přijímání cizinců na VOŠ mimo EU – předsedkyně informuje o dopisu 
ředitele Bannerta – vyjasnění situace, uchazeči už mohou žádat o vízum k účelu „ostatní“ od konce 
srpna 2021, pokud byli testováni uznanou vakcínou, jinak od konce září bez omezení. Nemají bohužel 
nostrifikaci, takže je nelze přijmout, protože nostrifikace je potvrzení o absolvování středoškolského 
vzdělání. Do budoucna by stálo za to, zda by tito uchazeči byli zařazeni do účelu „studium“.  



 

 

 
h) Podklady do UN do tematického čísla o VOŠ – podle slov předsedkyně budou tyto podklady 
zveřejněny v UN, které vyjdou na konci listopadu; dále budou pokračovat dílčí kontakty s redaktorem 
Husníkem, který bude sepisovat některé články, aby informace o VOŠ nezapadly.  
 
ad 3) Plánované akce 
Ing. Hrubešová – plánované setkání zástupců HUM sekce proběhne 1. prosince 2021 na VOŠ 
Scholastika v Praze, jednání se zúčastní asi 10 škol ze 12 členských škol HUM; Ing. Hrubešová se dne 
2.12.2021 zúčastní 10. mezinárodní konference k podpoře vícejazyčnosti, kde bude prezentovat 
projekt Podpora učitelů (v rámci MŠMT). 
 
ad 4) Různé  
 v diskusi vystoupila Mgr. Stará, které mj. kladli i členové KV AVOŠ konkrétní dotazy: 

- z výstupů z projektu VOV mj. vyplývá potřeba inovace absolutoria na VOŠ, proto  
se předpokládá, že dojde k pokusnému ověřování nové verze návrhu absolutoria, 

- testování covid-19 – nejasnosti, zda testovat také studenty na VOŠ – pokud není explicitně 
uvedeno, že testování se týká VOŠ, testovat se nemusí; tam, kde je VOŠ těsně propojena se SŠ, 
sděluje Mgr. Stará, že je možné studenty s jejich souhlasem také testovat antigenními testy,  
a to těmi, které zbyly z předchozích vln testování, 

- návrh na zřízení společného informačního/komunikačního kanálu pro VOŠ na facebooku, 
kde by se sdělovaly a řešily některé aktuální skutečnosti týkající se pouze VOŠ – tato nabídka 
je předsedkyní i ostatními členy vřele přijata – na to reaguje např. Ing. Johanis, který takový 
nový profil a jeho vznik velice vítá, 

- pokusné ověřování pro ZDRAV VOŠ – nyní se na tom dále pracuje (finalizace posledního 
znění), vyhlášení se posune na prosinec, 

- testování zaměstnanců – pokud vyučující nepředloží certifikát o očkování, je nutné ho ve škole 
považovat za neočkovaného a požadovat po něm antigenní test, 

- účast žáků/studentů na LVK, účast uchazečů o studium při dnech otevřených dveří – debata 
o možnostech vpouštět za současných nařízení do budovy školy třetí osoby, nutno respektovat 
stávající protiepidemická nařízení.  

Ing. Johanis – informuje o jednání na téma implementace Strategie 2030+, účast Mgr. Zatloukala, 
dr. Bannerta, radních z KÚ – předmětem diskuse bylo, jak měnit vzdělávací programy a inovovat je 
ve vazbě na potřeby zaměstnavatelů – na příkladech sociálně-pedagogické činnosti uváděl  
při jednání Ing. Johanis konkrétní příklady z oblasti VOV, byla tam navázána další spolupráce 
s ředitelem Bannertem ve prospěch VOŠ, k jednání však prozatím nedošlo. 
 
PaedDr. Ludačka – dotaz, zda existuje nějaká nová skutečnost v souvislosti s financováním VOŠ – 
předsedkyně odpovídá, že žádný nový materiál na to téma zatím není a řešit se to prozatím 
nebude.  
 
Předsedkyně Ing. Davídková – zápisy z jednání KV AVOŠ budou i nadále zasílány členům KV a DR 
e-mailem jako dosud.  
 
Další jednání KV a DR AVOŠ se uskuteční on-line v úterý 14.12.2021 ve 13.00 hodin. 
 
 
 
Zapsal: PhDr. Ladislav Pytloun, 29.11.2021 
Kontrola zápisu: Ing. Marcela Davídková Antošová, 29.11.2021 

  


