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Stanovisko zástupců Vyššíchodborných škol k transformaci vyšších
odbornýchškol
YáŽenýpanedoktore,
v květnut' r' by|aoficiá|nězahájenaveřejnádiskusek návrhuBíléknihyterciárního
vzdě|ávání,
kteý se ýká
k
uvedeného
takévyššího
odborného
vzdě|ávání.
V tétosouvis|osti
Vám zasí|ámstanovisko části
dokumentu
odbornýchško|
odbornéhovzdě|ávání,kteréje ýs|edkem jednáníse zástupcivyšších
ýkajícíse vyššího
jsem zas|a|arovněžministruško|sWí,
v Moravskos|ezském
m|ádeže
kraji'Shodnéstanovisko
a tě|oýchovy'
Vyššíodbornéško|yza dobu svéexistencezíska|yve vzdě|ávací
soustavěnezastupite|né
místo,prokázaly
Poskytují
kteréje
smys|up|nost
vzdě|ávání.
vzdě|ání,
svéhopostavení
a zce|ajistě patřído systémuterciárního
vysokýchško|'V porovnání
kva|itou,délkoustudia i akreditacíobdobnébaka|ářskýmstudijnímprogramům
s vysolgimi ško|ami se vyššíodborné ško|y mnohem rych|eji a efektivněji nauči|yspo|upracovat
zna|ostia dovednostia vzh|edem
se zaměstnavate|i,
těchtoško|majíkvalitníteoretické
a praktické
abso|ventí
na trhu
Prototaképatřík nejúspěšnějším
k profesněorientovanému
studiujsou vyh|edávánizaměstnavate|i'
je ve|mivysokáa častokrát
práce,jejichup|atnite|nost
najdouprácijižběhemodbornépraxe,kteráje dů|ežitou
pok|esuzájmuo studium,ježje spojený
součástí
studía.V současnosti
některévyšší
odbornéško|ypřestoče|í
kapacity
vývoje,a|e takés rozšířením
s pok|esempočtuabsolventůstředníchško|v|ivemdemografického
a nabídkybaka|ářského
studiana vysokýchškolách'
vyžaduje
odbornýchško|v kraji se shodlina tom, že stávající
systémterciárního
vzdě|ávání
Zástupcivyšších
knizeterciárního
změnu,neztotožni|i
vyšších
odbornýchško|popsanýmv Bí|é
se všaks návrhemtransformace
proto
v souvis|osti
odbornýmvzdě|áváním,
vzdě|ávání.
V rámci změn, kteréby mě|yb'ýtrea|izovány
s vyšším
navrhujeme:
profesněorientované
instituceposkytující
částivyšších
odbornýchško|na vzdě|ávací
1. Umožnittransformaci
programy.
baka|ářské
podmínky,by mě|y
odbornéškoly,kterése nebudouchtíttransformovatnebo nesp|níakreditační
z' Vyšší
zůstatzachoványve stávajkí podobě. Bude tak ponechánamožnostalternativnícesý k terciárnímu
pro ty studenty,kteříz různých
ve studiuna vysokéško|ea dávají
důvodů
nechtějípokračovat
vzdě|ávání
přednost praktickyorientovanému
zapojenímse
studiu na vyšších
odbornýchško|áchs bezprostředním
současně
nabízetvyšší
odbornévzdě|ávání,
střednívzdě|ávání
do praxe.Tyto ško|yby mě|ymítpří|ežitost
vzdělávání.
i kurzyv rámcice|oživotního
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vyšších
systému.
3 . Umožnitprostupnost
odbornýchškola vysokýchškolv rámcikredítního
programů
vytvářeníspo|ečných
vysokýchško|a vyšších
odbornýchško|.
4 . Upravitmožnost
studijních
vzdě|ávacích
5 . Systémhodnocení
a akreditaceby mě| respektovathodnoý studiav profesněorientovaných
programech,kterék|adoudůrazna provázanosts praxía trhem práce'Toto by mě|ob'ýtzoh|edněno
také
přÍ nastavenípersoná|ních
podmínek(ponechattěmto ško|ámmožnostzajistit určitoučást výuw
vědecko-pedagogickou
hodnostdocent,příp'profesor)'
vyučujícími,
kteřínemusímít

Bíléknihyterciárního
vzdě|ávání
bude přihlédnuto
zpracování
Yáženýpane doktore,věřím,žev rámci da|šího
vzdělávání
řešeníprob|ematiky
vyššího
odborného
stanovisku,kterépřispějek optimálnímu
k výšeuvedenému
republice.
v České
S pozdravem
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