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

Program jednání KV AVOŠ a dozorčí rady

Datum konání:

24.09.2019

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 Shrnutí událostí od posledního jednání KV AVOŠ
úprava stránek www.asoiacevos.cz, události a jednání koncem června, zápis
stanov do rejstříku,
Z: předsedkyně, místopředseda
3. 10:30 - 11:30 Informace o aktivitách předsedkyně a členů KV AVOŠ
Účast předsedkyně
- 13.6.MV OPVVV
-20.6. Jednání Tematické skupiny VV OP JAK-předsedkyně nominována
CZESHOU za AVOŠ
-25.6. PT RHSD
- 26.6.- jednání na MŠMT o návrhu financování VOŠ-zasláno školám (účast
zástupců AVOŠ-místopředseda, člen dozorčí rady, Mgr. Porvichová
- PhDr. Zoubková připravuje z podnětu NCO a NZO návrh vzorového
vzdělávacího 3.9.programu pro obor DZS ve zkrácené formě - informace
o připravených návrzích
- 3.9. Informace z tripartity - předsedkyně
-10.9. Informace z kulatého stolu na MZ - předsedkyně a zástupci sekce
zdravotnictví
-11.9. Informace z kulatého stolu UZS ČR - předsedkyně a zástupci sekce
Zdravotnictví
-16.9. Schvalovací komise Erasmus+ - odborné vzdělávání
- 19.9. Monitorovací výbor OP VVV
4. 11:30 - 12:00 Různé (informace o průběhu projektu, členské příspěvky,
aktualizace údajů na stránkách AVOŠ, členská základna , Europassy
Z: předsedkyně, místopředseda
Markéta Pražmová
předsedkyně AVOŠ

Zápis z jednání KV AVOŠ ze dne 24. září 2019
Omluveny: Ing. Vacková, Mgr. Szabová
Ad 1: Program jednání byl všemi přítomnými na jednání schválen.
Ad 2: Předsedkyně informovala o důležitých jednáních od dubnové VH AVOŠ:
-29.5.2019 se z iniciativy prezidenta UZS ČR Horeckého konal na MŠMT kulatý stůl na bázi
tripartitního jednání za účasti ministra školství, vedení MZdr, zaměstnavatelů a zaměstnanců, tím byla
zahájena odborná diskuze včetně zhodnocení vzdělávání zdravotnických sester a návrhů na řešení,
kde v závěru byla konstatována:
• potřeba dalšího kulatého stolu na půdě MZ ČR za účelem diskuze a návrhy kompetencí
všeobecných sester,
• potřeba dalšího kulatého stolu na půdě MŠMT za účasti vysokých škol na téma profesní
bakalář a dvoukolejnost vzdělávání ve zdravotnických oborech.
-6.6. Předsedkyně se zúčastnila Tematického monitoringu Programu Erasmus +, který informoval
o problematice:
• uznávání zahraničních mobilit/zahraničních pobytů žáků/studentů středních/vyšších
odborných škol (využití nástroje ECVET),
• uznávání zahraničních mobilit/zahraničních pobytů pracovníků středních/vyšších
odborných škol,
• soulad s národní legislativou,
• příklady z praxe z ČR/zahraničí.
- Při realizaci zahraničních mobilit se uplatňují zásady teorie výsledků učení, a proto se v rámci každé
mobility účastníkům předem stanoví konkrétní očekávané výsledky učení. Na závěr každé mobility
jsou výsledky učení zástupcem přijímající organizace hodnoceny a poté zaznamenány do dokumentu
Europass.
- Po proceduře hodnocení výsledků učení následují procedury validace a uznávání výsledků učení,
které probíhají ve vysílající odborné škole.
- Česká školská legislativa neupravuje uznávání výsledků učení ze zahraničních mobilit na úrovni
systému, jde tedy o přímou zodpovědnost ředitelů škol.
- Nové nařízení Rady o podpoře automatického vzájemného uznávání kvalifikací, vytvoření
„Evropského prostoru pro vzdělávání.
Diskutované otázky:
- Zástupci odborných škol potvrdili, že zahraniční praxe žáků/studentů většinou uznávají jako splnění
povinné praxe, případně zahrnují výsledky učení do klasifikace odborných předmětů. Alternativně jsou
výsledky hodnocení praxe požadovány u některých oborů k maturitě nebo jako součást absolventské
práce v případě VOŠ.
- V některých školách jsou zahraniční mobility a jejich uznávání i částečně zakotveny ve školním
vzdělávacím plánu, kdy zahraniční mobilita může nahrazovat běžnou praxi realizovanou v ČR.
- Je zcela zásadní dobře definovat očekávané výsledky učení tak, aby byly srozumitelné jak pro školu,
tak pro firmu i samotného žáka. Do tvorby očekávaných výsledků učení je tedy třeba zapojit všechny
relevantní odborné učitele/mistry odborného výcviku, a ne pouze koordinátory projektů či vyučující
jazyků.
- Z diskuse bylo patrné, že proces formulace a uznávání výsledků učení je do značné míry v sektoru
OVP ovlivněn i tím, zda se jedná o úroveň učňovských či maturitních oborů, střední či vyšší odborné
školy, délku mobility jakož i specifika konkrétních jednotlivých oborů (např. legislativní omezení
z hlediska bezpečnosti žáků apod.).
- Problematika uznávání na úrovni vyšších odborných škol a následně škol vysokých.
- Ze strany zaměstnavatelů zaznělo, že aby byl Europass užitečný absolventovi při hledání zaměstnání,
musí být výsledky učení, které získal na praxi, v Europassu formulované tak, aby byly zaměstnavateli
dobře srozumitelné.

Výzvy do budoucna:
- Je zcela nezbytná úzká spolupráce a vhodně nastavená komunikace mezi školami a trhem práce. Její
významnou podporou by bylo vytvoření národního rámce kvalifikací, který v ČR dosud chybí a který
by více napomohl zlepšit transparentnost, přístupnost, vývoj a kvalitu kvalifikací a formulaci výsledků
učení ve vztahu k potřebám trhu práce.
- Ing. Petr Just (zastupující vysoké školy) – zájem o spolupráci s AVOŠ, problematika povolení studia
v ČR studentům z ciziny, má zájem získat informace o tom, jak danou záležitost řeší VOŠ.
- 20.6. Na základě nominace předsedkyně (prostřednictvím CSESHY) jako zástupce VOŠ
do Tematické pracovní skupiny pro nový program OP JAK (Jan Amos Komenský), který bude
zahájen v roce 2021 - 2027. O dalším průběhu přípravných prací Vás budeme průběžně informovat.
- 25.6. předsedkyně se zúčastnila PT RHSD k přípravě reformy financování, změn v Nařízení vlády
č. 75/2005 Sb. - oblast přímé vyučovací povinnosti zástupců ředitelů škol, výši normativů na VOŠ…
- 26.6. jednání zástupců KV AVOŠ (předsedkyně, místopředseda, PaedDr. Ludačka, Mgr. Porvichová)
za účasti náměstka Ing. Pícla, ředitele odboru Ing. Bannerta a vedoucí oddělení Mgr. Staré na MŠMT.
Záznam z tohoto jednání včetně zařazení skupin oborů VOV do pásem byl předsedkyní zaslán
členským školám dne 27.6.2019.
- 3.9. účast předsedkyně na PT RVHP a některé informace z jednání:
1. Stav přípravy rozpočtu kapitoly problematika nepedagogických pracovníků
- ministr školství - v oblasti nepedagogických pracovníků někteří zřizovatelé delegovaly na školy
proplácení pozic, které nesouvisí s výchovně vzdělávací činností (např. pozice investičního referenta,
pracovníka ostrahy…). Hejtmani jednotlivých krajů budou informováni o nemožnosti tyto pozice
proplácet.
- Ing. Bannert zdůvodňuje, že proplácení nepedagogické práce bude spravedlivější, budou
zohledňovány jiné skutečnosti mající vliv na její rozsah, než je počet studentů a žáků a odstranění
krajových rozdílů. Rozpis bude MŠMT provádět formou normativu, který bude MŠMT rozepisovat na
každou jednotlivou školu prostřednictvím normativu složeného z normativu na ředitelství, další
pracoviště a každou třídu se zohledněním oborové struktury (u VOŠ na studenta).
Limity počtu nepedagogických pracovníků, které bude stanovovat MŠMT na základě výše popsaného
modelu, se váží pouze k činnosti druhu školy – mateřské školy, základní školy, střední školy,
konzervatoře či vyšší odborné školy….
2. Problematika praktického vyučování - různé způsoby praxí dle ŠZ…
To bude nadále řešeno.
3. Náměstek ministra p. Velčovský: seznámil přítomné s novým programovým obdobím OP JAK.
Na konci vystoupení bylo poté přijato usnesení v tomto znění:
a) Pracovní tým RHSD žádá Ministerstvo financí o zohlednění specifik sektoru regionálního školství,
vysokého školství, výzkumu a vývoje a dalších stakeholderů při stanovování pravidel finančních toků
ESIF 2021+,
b) pracovní tým RHSD požaduje nezvyšování kofinancování z vlastních zdrojů příjemců, neboť vyšší
kofinancování není vzhledem ke struktuře rozpočtu potenciálních příjemců a jejich právní formě
realizovatelné,
c) pracovní tým RHSD požaduje zachování financování ex-ante, neboť potenciální příjemci
nedisponují dostatečnými volnými a „neobarvenými“ finančními prostředky pro tyto projekty.
4.Transformace NÚV a NIDV ve vztahu k zajištění jejich základních agend
ministr školství - rozhodnutí o sloučení NIDV a NÚV předcházelo velmi důsledné a detailní mapování
jednotlivých agend. Ukázalo se, že v OPŘO převládají spíše práce v projektech EU namísto plnění
základní kmenové činnosti. Jednou z nich je též revize RVP, která musí být plně pod kontrolou
MŠMT, nikoliv pouze v gesci NÚV. Revize kurikula bude jedním z hlavních pilířů nově vzniklé
organizace. Dalšími pilíři budou: systémová podpora pedagogických pracovníků, kariérové
poradenství a další vzdělávání, systémová podpora ŠPZ, metodická podpora pedagogických
pracovníků, včetně dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

5. Ministr školství seznámil přítomné členy PT RHSD ČR s důvody, proč se rozhodl k e zruš ení
povinné maturity z matematiky:
a) zpráva ČŠI – RVP je přehlcené a nelze dostatečně probíranou látku upevnit,
b) nedostatek učitelů matematiky a fyziky – s tím souvisí i kvalita vzdělávání,
c) velká studijní neúspěšnost.
- Svaz průmyslu a dopravy nechce rušit povinnou maturitu z matematiky (navíc způsobem změny
školského zákona), ale podpoří její odložení, např. v horizontu 5 či 6 let. Bude nutné vytvořit akční
plán s jasnými postupy a odpovědností.
ministr školství - zdůraznil, že zásadním úkolem MŠMT je zabývat se vlastní výukou matematiky.
Vyjádřil souhlas s akčním plánem. Rovněž sdělil, že zásadní rozhodnutí v tomto postupu má nakonec
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR.
- 10.9. účast předsedkyně na kulatém stole na MZ ČR ke kompetencím všeobecných
a praktických sester. Zápis, včetně velmi zajímavé prezentace PhDr. Štixe, bude přílohou zápisu
pro sekci zdravotnickou.
- 11.9. účast předsedkyně na kulatém stole v sídle UZS ČR k problematice „Profesní bakalář
a dvoukolejnost vzdělávání ve zdravotnických oborech. Také tento zápis, včetně velmi zajímavé
prezentace PhDr. Štixe, bude přílohou zápisu pro sekci zdravotnickou.
Závěry, které navrhuje prezident UZS, se mohou stát po realizaci tzv. memoranda přínosem
i pro řešení problematiky všech vzdělávacích programů VOŠ.
Závěr a doporučení:
MŠMT by mělo být facilitátorem jednání například mezi Konferencí rektorů VŠ a AVOŠ, jehož
výsledkem by bylo memorandum (VŠ, MŠMT, MZdr, AVOŠ) zavazující signatáře spolupracovat.
I přes nevymahatelnost by to byl přínosný krok. Důležité je pro tento záměr získat oba ministry
(školství i zdravotnictví), aby celý proces zaštítili a hlavně iniciovali.
Předsedkyně AVOŠ zároveň děkuje PhDr. Miroslavě Zoubkové, která spolupracovala i v průběhu
prázdnin s NCO NZO Brno při vypracování vzorového vzdělávacího programu pro obor DZS
ve standardním tříletém programu v prezenční i kombinované formě (s možností zkrácené formy).
Po připomínkovém řízení, bude o délce studia rozhodnuto.
-16.9. Účast předsedkyně na Schvalovací komise Erasmus + odborné vzdělávání
Informace o přípravě nového programu pro období 2021-2027.
Certifikát mobility získalo celkem 26 žadatelů v průběhu pěti let. Hlavním kritériem tohoto certifikátu,
který školy obdržely, bylo prokázání kvality v zajišťování mobilit a rozvíjení evropské
internacionalizační strategie. Certifikát se uděluje na celou dobu trvání programu, tzn. do roku 2020.
Pokud bude stanoven jako požadavek v následujícím programu, může národní agentura prodloužit
platnost certifikátu.
Ad 3: Různé
- Ing. Davídková informovala o některých změnách v prokazování výstupů projektu VOV, který ještě
projedná na odboru CERA. Dále informovala o probíhajících schůzkách některých oborových skupin.
Nyní by bylo vhodné, aby se svolala koordinační schůzka, kde by se rovněž projednalo, jaké závěry
jednotlivých oborových skupin se v projektu připravují.
- Debata o problematice legislativního ukotvení označení absolventa VOŠ „Profesní bakalář“
(po tříletém vyšším odborné studiu) a Diplomovaný specialista (po případném zařazení dvouletého
studia VOŠ do prozatím neobsazené úrovně 5). Důležité je, aby školy, jež by usilovaly o uvedenou
certifikaci „Profesní bakalář“, měly zároveň funkční kreditní systém. KV AVOŠ proto souhlasí
s názorem, že by se tato problematika měla dále diskutovat na úrovni MŠMT a měla by se také objevit
jako jeden z klíčových výstupů právě probíhajícího koncepčního projektu VOŠ.
- Předsedkyně informovala o počtu škol, které uhradily členský příspěvek ve stanovém termínu
a po urgencích. Zatím ještě chybí úhrada dvou škol.

- v informacích o jednání na MZdr. a UZS 10/9 a 11/9 se PaedDr. Ludačka dotázal, zda se tam také
řešila otázka zastupování učitele, když je na nějaké akci. Odpověď předsedkyně - NE.
-dále PaedDr. Ludačka informuje o účasti na jednání o financování nepedagogických pracovníků.
Snahou je zaplatit pouze ty nepedagogy, jejichž činnost přímo souvisí se vzděláváním (ne např.
pracovníka pro styk s veřejností).
-Domnívá se, že je nutné požadovat informace od MŠMT o výši normativu na studenty. Předsedkyně
osloví dopisem vedení MŠMT a bude požadovat písemné sdělení
- PaedDr. Ludačka informuje, že oproti sdělení z 26/6 dochází k zásadní změně ve financování
zástupců ředitelů na středních školách (školy jsou rozděleny do pásem dle počtu tříd), proto navrhuje,
abychom po MŠMT požadovali písemné sdělení, co bude dál s vyučovací mírou na SŠ a VOŠ
Předsedkyně současně dne 17.9. bude trvat na zařazení této problematiky do programu jednání
PT RHSD
- Členskou základnu nyní tvoří 103 škol.
- Stanovy byly zapsány do spolkového rejstříku a bylo vystaveno usnesení o provedené změně-vše
naleznete (včetně různých změn v názvu škol, vedení a kontaktů) na stránkách AVOŠ.
- Předsedkyně žádá školy, aby nezapomněly zapisovat absolventům VOŠ do nových formulářů
Europassu i údaje o jejich praxi, včetně zahraničních mobilit (na stránkách NUV naleznete informace
včetně formulářů).
- Předsedkyně doporučila vedoucím všech sekcí pozvat na setkání členy své sekce-do prosince 2019.
- Vedoucí sekce technické proto stanovuje jednání na úterý 10.12.2019 od 13:00 v sídle AVOŠ,
Pacovská ul. 350, Praha.
- V době nepřítomnosti předsedkyně AVOŠ od 21.10. do 8.11. pište své eventuální dotazy na e-mail:
asociacevos@ asociacevos.cz.
Další jednání KV AVOŠ se uskuteční dne 10.12.2019.
Zapsala: Markéta Pražmová, 25.9.2019
Kontrola zápisu: Ladislav Pytloun, 27.9.2019

