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

Zápis z jednání KV AVOŠ a dozorčí rady
Datum konání:

26.03.2019

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 - 11:30 Informace o aktivitách předsedkyně a členů KV AVOŠ
- 20. 3. prezentace předsedkyně, PhDr. Svobodové a PhDr. Pytlouna
na odborném panelu P-KAP, kterým NUV provádí šetření v segmentu VOŠ
v rámci sítě zajišťování kvality v odborném vzdělávání – prezentace zaměřená
na koncepční projekty a DZ 2016 – 2023
- Informace PhDr. Svobodové z kulatého stolu odborné sekce ekonomické
v Litoměřicích dne 6.3.
- Informace předsedkyně z jednání tripartity ze dne 21. 3.
Z. předsedkyně, místopředseda
3. 11:30 - 12:00 Různé (zhodnocení jednání sekce ZDRAV, včetně revize
připravovaných stanov, informace o průběhu projektu, příprava programu VH,
pozvánek, aktualizace údajů na stránkách AVOŠ)
Z: předsedkyně, místopředseda
Markéta Pražmová
předsedkyně AVOŠ
Omluveni: PhDr. Štix, Ing. Zátopková

Ad 1: Program jednání a únorový zápis schváleny bez připomínek.
Ad 2: Informace o průběhu panelové diskuze na odborném panelu P-KAP a EQAVET,
který provedlo NUV na základě šetření v segmentu VOŠ, ve kterých předsedkyně:
a) prezentovala hlavní aktivity AVOŠ:
- monitorování výstupů koncepčního projektu VOŠ (OP VVV) zaměřeného na inovace VOŠ v
oblastech HUM, EKO, TECH, PED-SOC a ZDRAV;
- aktivní spolupráci při tvorbě 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;
- sledujeme využívání kreditního systému na VOŠ, spolupráci s VŠ a zaměstnavateli;
b) seznámila s prioritními cíli DZ vzdělávání pro oblast VOV pro rok 2019 - 2023
- 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;
c) v souvislosti s Projektem VOŠ zdůraznila význam výstupu projektu, který každá
odborná oblast definuje formou obecné vize, jež bude východiskem pro legislativní
změny dalšího budoucího rozvoje VOV
d) ocenila spolupráci s NUV, kde Národní centrum Europass vyhovělo žádosti vedení
AVOŠ při tvorbě inovací dodatků k diplomům absolventa dle potřeb specifik profesně
zaměřeného terciárního vzdělávání na VOŠ (v současnosti byly doplněny údaje o vykonané
praxi absolventů) Ty již jsou i nově zapracovány do formulářů, připravuje se možnost
elektronického vyplňování a budou prezentovány na valné hromadě
- PhDr. Pytloun souhrnně prezentoval jednotlivé aktivity projektu včetně počtu škol
zapojených v těchto jednotlivých aktivitách
- PhDr. Svobodová seznámila účastníky s již dokončenými výstupy v odborné oblasti EKO,
které se již realizují v rámci klíčové aktivity 2, jež je zaměřena na znalostní standard
odborného cizího jazyka se zaměřením na vytvoření dvou sad ODZ (otevřených digitálních
zdrojů) na úrovni jazyka B2
1 sada – NEMĚCKÝ JAZYK
1 sada – ANGLICKÝ JAZYK
1 MOOC (masivní otevřený on-line kurz) - ANGLICKÝ JAZYK
(musí odpovídat vzdělávání výstupu podle mezinárodní certifikace v úrovni B2).
O problematiku VOŠ byl velký zájem z řad všech účastníků semináře. Dle vyjádření Mgr.
Palánové je AVOŠ první, která takto formou projektu chce zvýšit kvalitu a celkovou úroveň
profesního terciárního vzdělávání v sektoru VOV.
- Informace PhDr. Svobodové z kulatého stolu odborné sekce EKO v Litoměřicích (6. 3.
2019) – dne 25.2. začalo školení v tvorbě MOOC, veškeré termíny práce jsou dodrženy, tomu
napomáhá výborné technické zabezpečení ze strany kolegů z ČVUT, takže tvorba MOOC a
ODZ se uskutečňuje dle plánu.
- Informace předsedkyně z jednání tripartity ze dne 21. 3. 2019 – jednalo se o mimořádné
zasedání, kde bylo konstatováno, že rok 2019 se stal přechodným a přípravným v souvislosti
s reformou financování školství (dosud proběhla pro MŠ a ZŠ); téma OP VVV – podle
náměstka ministra školství se uskuteční 3. vlna šablon, na podzim 2019 proběhne výzva pro
SŠ a VOŠ, vedle šablon půjde o programy MPSV a MŠMT určené zejména dalšímu
vzdělávání; cílem OP VVV je posilování kapacit pro další výzkum, což je spíše určeno pro

vysoké školy; předsedkyně rovněž hovoří o připravovaném memorandu ke kvalitě odborného
školství, jehož podstatou je myšlenka, že střední školy se budou dále rozšiřovat pouze tehdy,
bude-li o konkrétní obory a absolventy z nich zájem ze strany zaměstnavatelů a trhu práce,
přičemž velká podpora bude věnovaná polytechnickému vzdělávání. Další tripartita proběhne
v polovině května.
Ad 3: Různé
Informace předsedkyně:
a) zhodnocení jednání sekce ZDRAV - účast, příprava nových stanov, statistické údaje,
EUROPASSY,
kreditní systém, DZ 2019 - 2023, seznámení s novým seskupením členských škol do sekcí v souladu s Projektem VOŠ, kde jsou zapojené školy nově seskupeny do sekcí: TECH, EKO,
ZDRAV, HUM a POC-PED, hodnocení veletrhu Gaudeamus;
- po jednání tohoto KV se odpoledne sejdou zástupci škol sekce HUM a TECH a ZEM, které
mají stejný program jednání, jako měla sekce ZDRAV (bude přílohou zápisu);
- bohužel se nesešla sekce EKO pro malý zájem členských škol;
b) příprava valné hromady, která se bude konat ve středu dne 24. 4. 2019
Předsedkyně zašle členským školám 1. 4. 2019 tyto podklady:
Konečnou verzi již připravených stanov a jednacího řádu, návrh programu, pozvánku na VH
a návrh stávajícího KV na budoucí jeho složení, které bude pak doplněno o návrhy, které
vedoucím sekcí zašlete do 10. 4. 2019. O těchto všech návrzích kandidátů bude pak
rozhodovat VH.
Vedoucí sekcí stávajícího KV AVOŠ a DR Vás v této souvislosti neprodleně osloví.
Jednání stávajícího KV AVOŠ se uskuteční před VH dne 24. 4. v 9:00 v čajovně.
V programu VH Vás budeme informovat o podnětech k řešení plagiátorství a o formách jeho
řešení (při odevzdávání absolventských prací před zahájením absolutoria).
c) podněty pro řešení postavení absolventa VOŠ při vstupu na trh práce, jeho platové
zařazení
Na základě podnětu bývalého absolventa VOŠ chce předsedkyně řešit tuto problematiku
s ministryní práce a sociálních věcí Maláčovou. Jedná se totiž o diskriminaci absolventů VOŠ,
neboť jsou sice podle nařízení vlády zařazeni do 10. platové třídy, ale je jim odečítán jeden
rok, tím dochází ke snížení výše platu (o cca 9000,- Kč ročně). Snahou tedy je, aby vláda ve
svém nařízení vynechala část věty „…absolventům VOŠ se odečítá doba jednoho roku“, čímž
by se srovnala úroveň absolventů VOŠ a absolventů Bc. a napravila se tato nerovnost –
jednání na MPSV se s předsedkyní zúčastní Ing. Davídková (schůzka s ministryní Maláčovou
bude dojednána přes její náměstkyni Ivu Merhautovou, která se zúčastnila v roce 2016
konference VOŠ Odbornost pro praxi).
d) DZ rozvoje školství 2019 – 2023 – předsedkyně rozeslala stávající verzi, která je
výsledkem několikaměsíčního jednání mezi zástupci AVOŠ a MŠMT, jde tedy o uzavřenou
záležitost, kde panuje jednotný souhlas se všemi třemi prioritními cíli v oblasti VOV. Dále je
nutné s představiteli MŠMT jednat o zvýšení normativu na studenty VOŠ jiné než denní formy
studia. Tato verze DZ bude dále projednávána na dalších zasedáních MŠMT a vlády.
zapsali:
Ing. Markéta Pražmová
PhDr. Ladislav Pytloun
28. 3. 2019
kontrola zápisu:
PhDr. Eva Svobodová

