Zpráva předsedkyně o činnosti
KV AVOŠ
za rok 2018
VALNÁ HROMADA ASOCIACE VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL

Praha, 24. dubna 2019

Hlavní aktivity AVOŠ
pro naplnění role VOV ve vzdělávací
soustavě ČR
- Monitorování výstupů koncepčního Projektu VOŠ (OP VVV) zaměřeného na inovace
VOŠ v oblastech HUM, EKO, TECH, PED-SOC a ZDRAV.
- Aktivní spolupráce vedení KV AVOŠ při tvorbě návrhu a připomínkování
DZ vzdělávání a rozvoje ČR (2019-2023) pro oblast VOŠ.
- Ve spolupráci s Národním centrem NUV EUROPASS navrhujeme změny v dodatcích
k diplomům a každoročně odesíláme údaje (včetně grafů) o počtu absolventů
členských škol a počtu vydaných dodatků k diplomům absolventa.
- Sledujeme využívání kreditního systému na VOŠ, spolupráci s VŠ a zaměstnavateli.

Prioritní cíle DZ vzdělávání a rozvoje
vzdělávací soustavy ČR
2019 - 2013 pro oblast VOŠ
- Provést inovace v nových akreditovaných vzdělávacích programech
VOV s ohledem na měnící se trh práce.
- Rozšířit nabídku programů VOV a pokračovat v odborné diskuzi
vedoucí k lepší prostupnosti mezi vyšším odborným a vysokoškolským
vzděláváním.
- Propojit proces akreditace vzdělávacího programu VOV se zápisem
do školského rejstříku.

Monitorování průběhu
Projektu VOŠ
- Zástupce KV AVOŠ (včetně vedoucí sekce projektů) navštěvuje kulaté
stoly odborných oblastí, které je organizují (TECH, ZDRAV a EKO) a zvou
na ně i zástupce MŠMT, MZ, zřizovatele a zaměstnavatele se záměrem
spolupracovat na tvorbě obecné vize koncepce budoucnosti VOV
a potřeby budoucích absolventů VOV v kraji za jednotlivé odborné
oblasti.
- MŠMT pak rozhodne o budoucím směřování VOV a jeho místě mezi
obory středního vzdělávání a profesně orientovanými bakalářskými
programy.

Spolupráce AVOŠ s Národním centrem
Europass ČR
- Každoroční monitoring počtu vydaných dodatků k diplomům.

- Spolupráce vedení AVOŠ při tvorbě doplnění dodatků dle potřeb
specifik profesně zaměřeného terciárního vzdělávání na VOŠ
(např. údaje o vykonané praxi DiS.).

Stručná rekapitulace důležitých událostí
za uplynulý rok
Realizace usnesení VH z dubna 2018:
- Příprava nových stanov (vč. právního interního auditu AVOŠ).
- Zahájení Projektu VOŠ (květen 2018), vč. stanovení osob
monitorujících průběh projektu v jednotlivých sekcích.

Aktivity KV AVOŠ
v průběhu školního roku 2018/2019
- Účast předsedkyně na tripartitách a okamžitá reakce vedení
KV AVOŠ na návrh DZ pro oblast VOV 2019-2023.
- Účast AVOŠ na mezinárodním veletrhu pomaturitního vzdělávání
Gaudeamus Praha (leden 2019).
- Statistika přijatých uchazečů a absolventů VOŠ dle sekcí.
- Statistika vydaných dodatků k diplomu absolventa (Europass).
- Statistika využívání kreditního systému.
- Jednání s vedením skupiny 2 na MŠMT (vč. doporučení o zahájení
debaty s reprezentací VŠ a zaměstnavateli – prozatím
neuskutečněno).

Aktivity KV AVOŠ
v průběhu školního roku 2018/2019
- Účast předsedkyně na jednáních o změnách ve financování regionálního
školství (proces změny financování bude zahájen 1.1.2020).
- Příprava jednání o změně postavení absolventa VOŠ při vstupu na trh práce
a jeho platové zařazení (příprava schůzky s ministryní práce a sociálních
věcí).
- Problematika plagiátorství absolventských prací – KV monitoroval
na základě podnětu p. Ladislava Slívy existenci kontrolních mechanismů
na školách a využívání různých metod či antiplagiátorských programů mnohé
školy již kontrolu provádějí (např. Theses nebo její odnož odevzdej.cz).

Aktivity KV AVOŠ
v průběhu školního roku 2018/2019
- V únoru a březnu 2019 se konala jednání KV AVOŠ s vedením
a vedoucími sekcí (ZDRAV, TECH , ZEM, HUM, EKO (se nesešla)
s tímto programem:
vypořádání připomínek k návrhu DZ, seznámení s návrhem stanov
a změny názvu sekcí do nového KV AVOŠ a DR, včetně jejich
přeskupení dle odborných oblastí-viz Projekt VOŠ,
kromě EKO a ZDRAV), výstupy ze statistického zjišťování včetně
grafů, využívání kreditního systému , zhodnocení veletrhu
Gaudeamus, kontrola stránek

ČLENSKÁ ZÁKLADNA AVOŠ
v roce 2019
Sekce AVOŠ (počty členských škol
v sekcích – dle původního uspořádání)
• ZDRAV – 30
• EKO –
28
• HUM –
27
• TECH – 17
• ZEM –
6
108

ČLENSKÁ ZÁKLADNA AVOŠ
v roce 2019
Odborné sekce AVOŠ
s počty členských škol v sekcích dle nového
uspořádání k 24.4.2019
ZDRAV
- 30
EKO
- 28
HUM
- 12
SOC-PED - 15
TECH-ZEM - 23
•
celkem 108

Děkuji Vám za pozornost
Markéta Pražmová
předsedkyně AVOŠ

