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Zápis z jednání KV AVOŠ  
  

Datum konání:    30.11.-1.12.2022 
Čas konání:    od 14:00 hod. 
Místo konání   Zámek Berchtold, Kunice 

  

Program:  
 

1. Zahájení jednání KV AVOŠ  
2.  Shrnutí událostí od posledního jednání KV AVOŠ dne 8.11.2022 
3. Informace o plánovaných akcích 
4. Nové webové stránky AVOŠ 
5. Úprava Vyhlášky č. 10/2005 Sb. 
6. Různé  
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Ad 1)  
Zahájení jednání – předsedkyně 

• Seznámení s programem a dohoda o způsobu jednání na dnešním zasedání. 

• Účast na přiložené prezenční listině. 
 
Ad 2) Shrnutí událostí od posledního jednání KV AVOŠ dne 8.11.2022 
 

• 10.11.2022 – jednání expertní skupiny VOV 

• 22.11.2022 – Inovace oborové soustavy – MŠMT – informace předsedkyně 
 
Ad 3) 
Informace o plánovaných akcích 
 

• 9.12.2022 – PT RHSD ČR pro vzdělávání a lidské zdroje 

• 13.12.2022 – 7. setkání expertní skupiny pro VOV 

• 14.12.2022 – 3. setkání skupiny IOS 
 

 
Ad 4) 
Nové webové stránky AVOŠ 
 

• Nové webové stránky AVOŠ – absolventské práce  - odpovědi na spousty otázek, které potřebují 
odpověď k tvorbě stránek: 

o Propagace všech VOŠek 
o V logu nechceme změny 
o Máme zájem o případný rebranding, jako návrh zlepšení – vybereme z několika návrhů 
o Cílovou skupinou v kampani jsou studenti současných SŠ 
o Popis, jaké výhody získává členská škola AVOŠ, proč se přidat do AVOŠ 
o Jaké univerzální výhody přináší studium na VOŠ?  Jaké jsou možnosti pokračujícího studia na 

VŠ. Jaké claims můžeme aplikovat na všechny VOŠ? Upozornění na odborný cizí jazyk a odborný 
výcvik ve firmách 

o Jak funguje přijímací řízení na různých VOŠ? 
▪ Průměry prospěchu, zkušenosti, zájem o obor, praxe, portfolia, manuální zručnost, 

znalostní přijímací zkoušky, talentové zkoušky aj. 
o Nabízí všechny VOŠ možnost studovat na podobně zaměřené VŠ ve zkráceném režimu? – jen 

mizivé procento škol, většinou soukromých  
o Jak fungují zdravotnické VOŠ? Jaké jsou možnosti studia pro žáky ze zdravotnických SŠ a např. 

z gymnázií. 
o Jaký je aktuální cíl stránek? Informovat? Získávat nové členy? Upozorňovat na novinky? Na 

všechny otázky odpověď ANO. 
o Je potřeba navrhnout redesign pro aktuální web, stránky AVOŠ nebo navrhnout zcela nové 

webové stránky (landing onepage), které budou podporovat a dovysvětlovat kampaň? Chceme 
redesign. 

o Dostaneme Wireframes (šablonu s obsahem webstránky) nebo Website map (plán struktury 
web. stránky), podle které máme vypracovat webdesign? Odpověď – je nutné spojit se  
s Ing. Rantošem, správcem stránek a tyto skutečnosti upřesnit. 

o S kým budeme spolupracovat na finalizaci webstránky? S Ing. Rantošem, správcem stránek  
a KV AVOŠ 

o Máte zájem o návrh prezentačního webu na podporu kampaně nebo jako redesign aktuálních 
webových stránek? Chceme vidět oba návrhy. 

o Který obsah z webových stránek je podle vás nejdůležitější? 
▪ Videa se studenty 
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▪ Úspěšní absolventi, videopropagace 
▪ Jednoduché, a hlavně přímé zobrazování fotek z akcí  
▪ Místo pro otázky a odpovědi – jeden správce, který nám bude předávat otázky a my 

na ně budeme odpovídat. 
▪ Platné dokumenty 
▪ Upravit popisky do vyhledávačů 
▪ Rozcestník – studenti a školy 
▪ Prolink všech VOŠ 
▪ Kontrola údajů všech VOŠ 

 
Ad 5) 
Úprava Vyhlášky č. 10/2005 Sb. 
 

• Projednávali jsme úpravy těchto paragrafů vyhlášky: 
o  
o Zrušit §2, odst. (7) a) 
o §3 Organizace vyučování – praktické vyučování 
o §5 Formy hodnocení  
o §6 Komisionální přezkoušení 
o §8 Organizace absolutoria 
o §9 Hodnocení absolutoria 
o §12 Návrh vzdělávacího programu 
o §13 Doklady o odborném zabezpečení výuky vzdělávacího programu 

 
Ad 6) 
Různé 
 

• Mgr. Heřmanová a PhDr. Zoubková – praktická zkouška u absolutoria – v nemocnici ve stejný den jako 
ostatní zkoušky nebo v jiné dny 

• Ing. Vacková – absolventské práce – projekt 

• Ing. Davídková – souborná zkouška u absolutoria 

• Diskuse všech: zadání témat absolventských prací na konci 2. ročníku, výběr témat, zadávání témat 
firmou, část práce v cizím jazyce, práce v týmu 

 
 
 

 
 

 
Zapsala: Ing. Anna Luxová, 4.12.2022 
Kontrola zápisu: PhDr. Ladislav Pytloun, 5.12.2022 

 
 
 
 
 
 
 


