
Zápis z jednání KV AVOŠ dne 18.5.2021  

on-line 

 

1. Program jednání schválen. 

 

2. Předsedkyně Ing. Pražmová konstatovala, že není splněno usnesení z posledního jednání KV 

AVOŠ  do 30.4. inovovat texty o jednotlivých sekcích na www.asociacevos.cz za sekce PED-

SOC a EKO. 

 

3. Místopředsedkyně Ing. Davídková informovala o realizaci koncepčních projektů jednotlivých 

příjemců OP VVV.  Ukončení projektů je plánováno takto: 

Sekce EKO - 31.5., v závěru je   PED-SOC, ZDRAV a HUM, poslední bude uzavírán k 31.10. sekcí  

TECH-ZEM. 

 

4. Jednání předsedkyně v uplynulém období 

Online jednání tripartity dne 30.3. a 5.5., předsedkyně informuje o obsahu programu  

 Mimořádná opatření ve vzdělávání v důsledku COVID-19 

 Operační programy v oblasti školství (OP JAK, IROP) a čerpání prostředků v novém 

programovacím období. RgŠ. obdrží 28 mld. Kč, na vzdělání 15 mld. - měkké prostředky 

(neinvestiční) obdrží i VOŠ. 

 

 

 Bude se podporovat: 

- digitální (distanční) vzdělávání a zájmové a neformální vzdělávání, zvýšení kvality  

a překonávání sociálních rozdílů, podpora také studentů  VOŠ se specifickými 

potřebami,  

- výzva na šablony, 

- dojde ke zrušení KAP. 

 Informace o platech zaměstnanců ve školství za rok 2020 

V regionálním školství bylo v přepočtu zaměstnáno celkem 269,2 tis. osob, přičemž celkový 

objem mzdových prostředků vynaložených na regionální školství činil 119 065,4 mil. Kč. 

Oproti stejnému období předchozího roku došlo k celkovému nárůstu počtu zaměstnanců 

v regionálním školství o 8 228,5, tj. o 3,2 %. Z celkových mzdových prostředků vyplacených  

ve školství (bez státní správy) bylo vyplaceno do regionálního školství 82,7 %.  

Meziročně došlo k růstu průměrné nominální měsíční mzdy/platu všech zaměstnanců 

(pedagogických pracovníků i nepedagogických zaměstnanců), respektive učitelů, následovně: 

Průměrná měsíční nominální mzda/plat zaměstnanců dosáhla výše 36 858 Kč (meziroční 

nárůst o 9,9 %), přičemž u:  

- pedagogických pracovníků činila 41 602 Kč (meziroční nárůst o 9,2 %), 

- nepedagogických zaměstnanců činila 24 959 Kč (meziroční nárůst o 11,7 %), 

- učitelů činila 44 060 Kč (meziroční nárůst o 9,7 %). 

- učitelů na VOŠ o 13,6%. 

 Příprava novely zákona o pedagogických pracovnících 

 Plán revizí rámcových vzdělávacích programů 

http://www.asociacevos.cz/


 Přípravy prováděcích předpisů k novele zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických 

pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 503) 

po vrácení návrhu s pozměňovacími návrhy Senátu. 

 V přímé souvislosti s novelou se připravuje novela vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším 

vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických 

pracovníků, ve znění pozdějších předpisů. Novela bude obsahovat ukotvení nového druhu 

studia pedagogiky pro učitele 2.stupně ZŠ a všeobecně vzdělávacích předmětů SŠ, úpravu 

počtu hodin toho kterého studia (ve smyslu navýšení počtu vyučovacích hodin), úpravu délky 

trvání jednotlivých druhů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen „DVPP“)  

a další drobné změny při organizaci DVPP (stanovení ústní formy závěrečné zkoušky  

u vybraných druhů DVPP, stanovení počtu členů zkušebních komisí). MŠMT předpokládá i 

další spíše technické modernizace textu vyhlášky. 

 MŠMT - připravuje se změna nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé 

vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické 

činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve vztahu k už dříve 

školským zákonem provedené reformě financování. Předpokládá se úprava rozsahu přímé 

pedagogické činnosti uvádějícího učitele, úprava přímé pedagogické činnosti zástupce 

ředitele (úprava u zástupců ředitelů byla již dříve navrhována, ale diskuze nebyly legislativně 

zcela dokončeny) a stanovení rozsahu přímé pedagogické činnosti pedagogických pozic, které 

zavádí novela zákona. Společně s MPSV se se vede debata ohledně způsobu zakotvení 

vyššího rozpětí třídnických příplatků (v rozmezí 1 500 – 2 500 Kč).  

 Aktuální stav návrhu novely nařízení vlády č. 75/2005 Sb. MŠMT  

 Připravují se další změny v důsledku novely Zákona o pedagogických pracovnících  

(která čeká na konečné hlasování PSP po jejím vrácení Senátem). 

 Budou řešeny: PPČ zástupců ředitelů s účinností od 1.9.2022 a PČ uvádějících učitelů   

s účinností od 1.9.2021 nebo 1.1.2022 (tuto změnu vyžaduje právě novela Zákona  

o pedagogických pracovnících). 

 

22. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, 

Praha, 7. května 2021  

 Členové výboru on-line projednali a schválili revizi programového dokumentu OP VVV  

a Výroční zprávu o implementaci OP VVV za rok 2020. Diskutovalo se nejen o současném 

programovém období, ale i o přípravě OP JAK a o dalších evropských zdrojích pro výzkum  

a vzdělávání. 

 „OP VVV je ve své finální fázi – jsou zazávazkovány všechny finanční prostředky, projekty se 

díky svému přístupu i našim úpravám pravidel úspěšně proplétají nástrahami koronaviru  

a už nyní jsou vidět jejich velmi zajímavé výstupy a výsledky.“ 

 Zasedání  on-line vedl Václav Velčovský, náměstek ministra školství pro řízení sekce 

mezinárodních vztahů, EU a ESIF. Čerpání finančních prostředků programu a predikce do 

konce roku 2021 naplňují splnění pravidla N+3 2021 a dokonce i N+3 2022. Členové zasedání 

vzali  

na vědomí také Pololetní vyhodnocení Strategického realizačního plánu na rok 2021.  

 Dalším tématem jednání bylo představení souhrnných informací o realizaci individuálních 

projektů systémových (IPs) 

- náměstek Velčovský informoval účastníky zasedání o přípravě OP JAK a z  jednání 

Přípravného výboru OP JAK, kde jsou zástupci CZESHA,  



- šablony budou nově tříleté, bude upraven algoritmus výpočtu tak, aby to zohlednilo  

i jiné položky než jen počet žáků, 

- o žádné „náhradě“ nebo „zvýhodnění“ středních škol za kratší čerpání šablon v OP 

VVV se neuvažuje, 

- v Šablonách se počítá i se ZUŠ, 

- pravidla financování, viz odkaz  file5723.pdf (msmt.cz), 

- počítá se se zvýhodněním regionů s vyšší koncentrací znevýhodněných žáků, je  

to i priorita komise EU, 

- v rámci šablon bude na úrovni jednotkových aktivit počítáno i s podporou duševního 

zdraví u pedagogických pracovníků (syndrom vyhoření…), 

- MŠMT nepodporuje názor komise na samostatný SC 4 zaměřený na romskou 

populaci; toto by podle názoru MŠMT měl být rozptýleno do všech SC. 

 Podpora VOŠ v rámci IROP (Integrovaného regionálního programu 2021 – 2027). Celková 

alokace 15 mld Kč. Tento program je investiční a je řízen Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. 

V  rámci tohoto programu nebudou podporovány samostatné VOŠ (bez ohledu na 

zřizovatele). Podporovány budou jen ty, které jsou zřízeny se SŠ.  Totéž platí pro 

konzervatoře. 

- čerpat lze pro investice do kabinetů, klidové zóny, reedukační aktivity, zájmové 

formální i neformální vzdělávání (do krajů budou rozděleny prostředky do škol podle 

jejich počtu studentů v denní formě), 

- samostatné veřejné, soukromé a církevní VOŠ budou čerpat prostředky jen  z OP JAK 

- studentů VOŠ je nyní 18 000, 

- oprávněnými žadateli z IROP mohou být i samostatné SŠ soukromé i církevní. 

 

 
Účast předsedkyně dne 14.5.2021 na on- line závěrečné prezentaci výstupů projektu sekce EKO 

 pozváni byli zástupci VOŠ z EKO  oblasti; projekt končí 31. května 2021, 

 V průběhu jednání KV vystupují on-line hosté Ing. Martin Štorkán a Ing. Jitka Nováková, kteří 

informují o registru praxí a také o nabídce pro všechny VOŠ zúčastnit se nultého ročníku 

soutěže „Praktikant roku“, prostřednictvím níž mj. dojde k pilotnímu ověřování registru praxí 

– odměnou vítězi soutěže bude nabídka roční stáže v jedné z velkých firem (zatím je do akce 

zapojeno 60 firem). VOŠ a jejich studenti se tedy mohou do soutěže zapojit, soutěž probíhá  

do 30.6.2021, ale je možné se zúčastnit i po tomto datu; organizátorům soutěže lze také 

zaslat k soutěži zpětnou vazbu; odkaz k soutěži s dalšími podrobnostmi je zde:  

https://studentske-praxe.cz/soutez-odborny-praktikant-vos-roku-2021/ 

 

5. Různé 
 

 Návrh KV AVOŠ ponechat členský příspěvek pro školní rok 2021/2022 ve stávající výši  6 000,- 
Kč., příspěvek bude splatný k 30.8.2021. Ing. Porvichová zašle faktury členským školám  
do konce června. 

 Návrh na konání valné hromady AVOŠ – termín je stanoven na 29. září 2021. Přítomní 
členové KV AVOŠ s návrhem souhlasí a pověřují předsedkyni objednáním prostoru pro 
jednání  
a přípravou VH.  

 Příští KV AVOŠ se bude konat v 1. zářijovém týdnu k projednání programu valné hromady. 
 

https://opvvv.msmt.cz/download/file5723.pdf
https://studentske-praxe.cz/soutez-odborny-praktikant-vos-roku-2021/


 
 
Zapsali: Ing. Markéta Pražmová, PhDr. Ladislav Pytloun 20.5.2021 
 
Kontrola zápisu: Ing. Marcela Davídková  


