Pacovská 350, Praha
Tel. 602 184 719
e-mail: prazmova@seznam.cz

Program jednání KV AVOŠ a dozorčí rady
Datum konání:

04.06.2019

Čas konání:

10:00 h

Místo konání

Sídlo AVOŠ, Pacovská 350, Praha 4, zasedací místnost 1. patro

Program:

1. 10:00 -10:05 Zahájení jednání KV AVOŠ a dozorčí rady (schválení
programu a časového harmonogramu jednání, kontrola zápisu)
Z: předsedkyně
2. 10:05-10:30 Zhodnocení průběhu a závěrů valné hromady-zápisy, usnesení,
zápisy, úprava stránek www.asoiacevos.cz, zápis stanov do rejstříku, stanovení
priorit KV AVOŠ a vedoucích jednotlivých sekcí pro školní rok 2019/2020,
termíny jednání
Z. předsedkyně, místopředseda
3. 10:30 - 11:30 Informace o aktivitách předsedkyně a členů KV AVOŠ
Účast předsedkyně
- 10. 5.na vypořádání připomínek k DZ
- 215. na jednání tripartity
-22.5.kulatý stůl na téma konkurenční síly v profesním terciárním
vzdělávání na VOŠ publicistiky
-29.5.kulatý stůl ke zhodnocení změn vzdělávání zdravotních sester "4+1"
na MŠMT (předsedkyně, MUDr. Kindl)
-31.5.konferenční workshop sekce humanitní v Praze (předsedkyně,
1.místopředsedkyně)
4. 11:30 - 12:00 Různé (informace o průběhu projektu, členské příspěvky,
aktualizace údajů na stránkách AVOŠ)
Z: předsedkyně, místopředseda
Markéta Pražmová
předsedkyně AVOŠ

Zápis z jednání koordinačního výboru a dozorčí rady AVOŠ zde dne 4. června 2019
Ad 1) Program jednání tohoto koordinačního výboru, zápis z valné hromady, usnesení z valné
hromady a zápis z prvního jednání dozorčí rady a koordinačního výboru (bezprostředně
po valné hromadě) byl schválen.
Ad 2) Předsedkyně seznámila nově zvolený KV AVOŠ s prioritami na následující školní rok:
účastnit se všech důležitých jednání a schůzek (předsedkyně, vedoucí sekcí, vedoucí oddělení
projektů a VŠ Ing. Davídková či pověření členové KV) týkajících se školské problematiky
a projektové činnosti (iniciativních jednání k problematice VOV – zejména kulaté stoly,
tripartita, plánovací komise OP VVV, schvalovacích komisí – např. Erasmus+, jednání
na NÚV a v rámci UZS ČR, vč. koncepčního projektu OP VVV).
Předsedkyně apeluje na vedoucí sekcí, aby nejméně dvakrát za školní rok svolali zástupce
svých sekcí (EKO, ZDRAV, HUM, SOC-PED, TECH-ZEM) pro získání přímých informací
z terénu členských škol jednotlivých sekcí (vč. tvorby projektu OP VVV).
Předsedkyně současně informuje o aktualizaci www.asociacevos.cz, kde členské školy nově
naleznou všechny aktuální změny, k nimž došlo po dubnové valné hromadě (struktura škol dle
nového uspořádání sekcí, nové složení koordinačního výboru a dozorčí rady AVOŠ, seznam
škol se všemi podrobnými údaji). K další aktualizaci dojde během letošního léta až po zápisu
stanov do rejstříku zapsaných spolků, po provedených úhradách členských příspěvků dle
usnesení VH s termínem 30.6.2019 a dalších informací o změnách, které školy nahlásí
v průběhu následujícího období – předsedkyně proto žádá všechny členské školy, aby si
na webu asociacevos.cz překontrolovaly všechny své zveřejněné údaje a jakékoli změny jí
ihned nahlásily.
Předsedkyně zároveň stanovila termíny jednání KV AVOŠ pro celý příští školní rok:
24. 9., 19.11., 17.12.2019, 14.1., 17.3., termín VH 21.4. nebo 28.4. –, 2.6. nebo 9.6.
poslední jednání ve šk. roce 2019/2020.
Ad 3)
Účast předsedkyně na jednáních:
10.5.2019 – vypořádání připomínkového řízení DZ vzdělávání a rozvoje vzdělávací
soustavy – připomínky AVOŠ byly akceptovány všechny kromě prostupnosti VOŠ do VŠ
(nelze provést bez souhlasu VŠ). Celkem bylo vypořádáno 67 připomínek, některé ještě
s rozporem, které budou ještě dále řešeny individuálně na MŠMT 3lo o nedořešené
připomínky hlavně některých ministerstev, např. pro místní rozvoj, MF, MPSV, některých
neziskových organizací aj. Jednání vedl Mgr. Faltýn z MŠMT, zúčastnili se ho mj. náměstek
V.Pícl, ředitel Bannert, Mgr. Stará, zástupci NUV a odborů MŠMT. Nyní jde celý návrh
do vnitřního připomínkového řízení, výsledky budou známy na podzim a předsedkyně bude
o nich KV informovat.
21.5.2019 – tripartita
– na programu byly prezentovány výsledky personálního auditu všech škol a školských
zařízení od MŠ-VOŠ.(MŠMT získalo údaje od 99 % oslovených škol, tj. celkem od 150 600
učitelů v ČR, kteří pracují na plný úvazek). Audit se týkal zjištění: struktury poptávky po
neobsazených
místech
učiteli,
jejich
věkové
struktury
aj.informace
Počet učitelů vyučujících na VOŠ z celkového počtu pedagogů RgŠ, činí 0,9%, z toje 34%
mužů.

Efektivní věkový průměr pedagogů na všech školách by měl být 45 let.
Bylo konstatováno, že je nutné, aby byla nastavena nová pravidla pro výkon pedagogického
povolání v novele zákona o pedag. pracovnících.
Až předsedkyně získá prezentaci z tohoto jednání, zveřejní ji na webu AVOŠ.
Výhledy odměňování průměrného platu ve školství za všechny zřizovatele by měly činit
narůst u pedagogů ročně o 10 – 12 %; ve školách zřizovaných kraji by měl činit průměrný plat
pedagoga 38 000,- Kč.
Financování škol – soukromé a církevní školy budou nadále financovány podle počtu žáků,
mají odklad financování, nadále bude platit financování dle počtu žáků.
-Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030 – tripartita se zabývala základními
informacemi, principy a cíli vzdělávání – k tomu slouží kulaté stoly a veřejné konzultace,
které se konají od května do června 2019 v řadě měst ČR – všechny podrobné informace
naleznete na webu MŠMT, kde je možné získat podrobné údaje o harmonogramu prací
a návrzích strategických cílů a linií Strategie 2030, zároveň je možné se přihlásit na zbývající
kulaté stoly a veřejné konzultace, které proběhnou v červnu v Praze a v Brně (budou se týkat
podpory učitelů, ředitelů a dalších pracovníků ve vzdělávání, zvýšení odborných kapacit,
důvěry a vzájemné spolupráce a zvýšení financování a zajištění jeho stability) – vše je
zveřejněno na webu MŠMT pod heslem „Strategie 2030+“.
22.5.2019 – kulatý stůl odborné oblasti HUM (druhý den kulatého stolu, první den proběhl
21.5.) na VOŠ publicistiky v Praze s tématem „Konkurenční síly v našem odvětví, tedy
v profesním terciárním vzdělávání“. Akci byli přítomni čtyři účastníci, z nichž dva byli
zástupci humanitních škol.
Mgr. Uherka představil scénář – alternativní obrazy možného vývoje HUM VOŠ. Celkem se
jedná o deset alternativ – např. taktiky ke zvyšování prostupnosti, zachování stávajícího stavu
a zvyšování prostupnosti, přijetí samostatného zákona o VOŠ nebo zákona o profesním
terciárním vzdělávání, propojení VOŠ s VŠ atd.
29.5.2019 – kulatý stůl ke zhodnocení změn vzdělávání zdravotních sester „4+1“
pořádaný z iniciativy prezidenta UZS ČR J. Horeckého.
MUDr. Kindl, vedoucí sekce ZDRAV, informoval a zhodnotil toto jednání:
Akce se zúčastnili pozvaní zástupci VOŠ ZDRAV (vč. vedení AVOŠ), MŠMT (vč. ministra),
MZd (vč. ředitelky odboru ošetřovatelství), prezidentky České asociace sester aj.
Hlavními diskusními okruhy byly:
• Splnila změna vzdělávání všeobecných sester očekávání státu?
• Je současný systém pro zdravotní sestry optimální a jak jej vylepšit?
• Co lze udělat pro zvýšení zájmu o studium na zdravotnických školách?
V úvodu ministr souhlasil s diskusí, která by zvýšila zájem o vzdělávání zdravotních sester
s důrazem na jejich kvalitu. Konstatoval, že nedostatek sester způsobuje demografický vývoj
a má dopad i na VOŠ.
J. Horecký – zdůraznil rovněž aspekt kvality ve vzdělávání sester a připomenul, že nedostatek
pracovníků ve zdravotnictví se nyní řeší mj. pořádáním různých kampaní (např. Studuj
zdrávku I, II).
Předseda AZŠ dr. Štix měl velmi přehlednou prezentaci, v níž shrnul celý vývoj
zdravotnického školství až do dnešních dnů; tato prezentace bude součástí zápisu, který
zveřejní UZS a bude zveřejněna i na webu AVOŠ.
Mgr. Stará sdělila, že se připravuje dodatek k pokusnému ověřování vytvořením tzv.
metodiky, která by mohla být využita školami od roku 2020 (možnost kombinovaného studia
v délce jednoho roku, prozatím toto bylo umožněno jen pro denní formu studia). Tuto
skutečnost by zejména přivítaly nemocnice. Současně tato problematika přijímání studentů

do zkrácené formy studia bude projednávána s ČŠI z důvodu jednotného přístupu
při prováděných inspekcíc na VOŠ ZDRAV.
PhDr. Zoubková na jednání KV ještě doplnila dr. Kindla – uvedla, že původní označení
pro systém „4+1“ je nevhodný, protože podle zákona o nelékařských povoláních nelze v denní
formě bez doplnění obsahu učiva jednotlivých modulů vše zvládnout a doplnit za jeden rok.
A to je v rozporu s dosavadní dikcí školského zákona.
31.5. – konferenční workshop sekce humanitní v Praze (účast předsedkyně
a 1.místopředsedkyně) „Inovace VOV v odborné oblasti humanitní“
Žadatel (VOŠ Prigo) a partneři (VOŠ publicistiky, Evangelikální teologický seminář)
informovali o stavu řešení projektu, novém harmonogramu aktivit na rok 2019, stavu tvorby
studijních materiálů a ODZ, možnosti zapojení pedagogů HUM VOŠ (problematika
různorodých uměleckých VOŠ).
Ing. Davídková – informace o průběhu projektu VOŠ v rámci OP VVV
Bylo konstatováno, že byly odevzdány monitorovací zprávy a chystají se nové za druhé
období.
Dne 10.6. se uskuteční z iniciativy MŠMT v budově Harfa, kde je odbor CERA – MŠMT ČR,
jednání všech žadatelů a partnerů projektu. Každá oblast bude informovat o dosavadním
průběhu realizace své části projektu. Tím bude mít i AVOŠ přehled o plnění cílů jednotlivých
oblastí za první rok realizace projektu.
Ad 4)
PaedDr. Ludačka – žádá předsedkyni, aby od náměstka MŠMT V. Pícla získala informaci,
kdy budou VOŠ znát konkrétní výši normativů na studenta, který má platit od 1.1.2020 (dle
příslibu MŠMT by již tuto informaci měly školy znát).

Předsedkyně popřála všem členům KV a DR pohodovou dovolenou a mnoho elánu do další
práce.
Těší se na další spolupráci ve školním roce 2019 – 2020.

Zapsali: Ing. Pražmová, PhDr. Pytloun 4.6.2019
Kontrola zápisu: PhDr. Svobodová

