H L A V N I N 4 E S T OP R A H A
In g . M a r i e K o u s arll , . o v a
N á n l ě s t k y n ěp r i n r á t o r ah l a v n í h om ě s t aP r a h y

MSFlfrT

l, ,zJz*
*/ra//{-

*t
I

I

I

datuni

1?

dci uuclli;

II

početiisiŮ;
-....^i
pVuV,

..''lňl.j r
i
iJl llU

r r)l^n
P''rv:ry

, \, .a,^,,
i,,v,,

Y Praze dne l5. Ziři2008
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:tinnépodobě:

Yážený pane ministře,

na zákJadě veřejnédiskuse nad návrhem Bílé knihy terciárního vzdě|ávénízahájenév květnu
2008 jsem iniciovala na konec Srpna2008 jednání ástupců Asociace vyššíchodborných škol,
Asociace středníoh a vyššíchodborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory a
ředitelů vyššíchodborných škol zřizovaných krajem Hlavní město Praha.
mezi kteými byl i Ing. Pavel Dušek,prezident
Z vystoupenía následnédiskuse zúčastněných,
Unie zaměstnavatelských svazů,lyplynula řadazávěrťl. se kÍerymi bych Vás ráda seznámila.
Vyššíodbornéškoly mají za dobu svéexistence nezasfupitelnémísto ve vzdě|ávacísoustavě.
většina atributu je srovnatelná s bakalářskými studijními
Poskytují vzděIáttj, jehož pŤevžůná
programy lrysokých škol, jedná se ovšem o obory úzce propojenés praxí, které akademicky
zaměřenébakalařské Studijnípťogramy nenabizejí.Vyššíodbornéškoly disponují nespornou
výhodou konkrétní spolupráce se zaměstnavateli, kteří oceňují všestrarrnou'a především
odbornou připravenost absolventu vyššíchodborných škol při vstupu na trh práce. Určitý
pokles počtu zájemci o sfudium na rryššíchodbomých školách je logickým výstěním
současnéhonepříznivéhodemografického vývoje. Nezanedbatelným faktorem je i zryšující
se kapacita širokéhospektra bakalářských studijníchprogramůna vysokých školách.
Současný návrh Bílé knihy terciárního vzdělávání nepočítave výčtu možných zřizovatelů
subjektů poskyrrrjícíchterciární vzdé|ávénise zÍizovatelskou funkcí kraje. Tuto skutečnost
vnímajípředstaviteléasociacíi řediteléškoljako negativnísignál.
jsem si vědoma důleŽité
Yažený pane ministře, jako náměstkyně primátora pro oblast školsťví
vyšší
role vyššíchodbomých škol ve školskémsystému,a to nejen hlar,tríhoměsta' Současné
odborné školy disponují potřebným materiálním i personálním ziuemím, vzděIávají
absolventy žádanéa úspěšnéna trhu práce. Jak potvrdil prezident UZs, patří absolventi
vyššíchodborných škol na trhu práce k nejúspěŠnějŠím.

Učastnícijednaní se shodli na tom, Že současnýsystémterciárního vzdě|ávání potřebuje
změnu. nicméněse s řeŠením
navrhovanýntv Bíléknize ne zce|a ztotožnjli.V souvislosti se
změnami, kterénepochybněterciárnísektor čekají.předkládáme následujícístanovisko:
UmoŽnit transformacičástilryšších
odborných škol na vzdě|ávaci instituce poskyující
profesněorientovanébakalařsképrogramy.
UmoŽnit prostupnost rryššíchodbomých škol a rrysokých škol v rámci kreditního
systému,včetněspolupráce vysokých škol a vyššíchodborných škol při vytváření
společnýchstudijníchprogramů.všev návaznostina evropskévzdé|ávacistandardy'
PonechatmoŽnostvyŠším
odbornýn školám,kterénebudou chtíttransformovat(nebo
nesplní akreditačnípodmínky), zůstatzachovényve stávajícípodobě. Nepodporujeme
tak myšlenku transformace většiny vyššíchodborných škol na pouze 2letéobory typu
nástavba, naopak jsme pro zachování 3leých oboru sfudia (Dis.), a to ve všech
formách sfudia.počítajev to i celoŽivotnívzdě|áváru
Systémnastavenípersonálníchpodnrínekspojených s poŽadavky akreditace by měl
respektovat hodnoty studia na lryššíchodbomých školách v profesně orientovaných
vzdě|ávacích programech kladoucí dtraz na provéuanosts praxí a trhem práce. Pro
zachovinútéto úZkéa potřebné provázanosti by měla bý ryššímodborným školám
ponechána moŽnost zajistit určitoučástv1uky vyučujícímibez vědecko-pedagogické
hodnosti.

YáŽený pane ministře, věřím, Že v novém návrhu Bílé knihy terciárního vzdělávání bude
přihlédnuto k našemu stanovisku, které vychézi z deta||nt znalosti problematiky rryššího
odbornéhovzdéLáváru.jeho postaveníma provázanostís trhem práce.

S pozdravem

Yážený pan
Mgr. ondřej Liška
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