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Z Á P I S 
z jednání odborné skupiny VVZPO pro vzdělávání  

ze dne 19. 11. 2009 
 
Místo a čas  Úřad vlády,  14:00 - 15:30 hod.  
Přítomni (bez titulů) 
Členové OSV:  Lenka Krhutová, Marie Kocurová, Lucie Víšková, Jan Šiška,  

Libor Novosad 
Sekretariát VVZPO: Pavel Ptáčník, Martina Kašíková, Kateřina Machačová  
Host:    Pavel Dušek 
Omluveni:   Kamila Růžičková, Jan Michalík, Jan Hutař, Miloň Potměšil,  
 
PRŮBĚH JEDNÁNÍ 
 
1) V úvodní části jednání proběhlo zhodnocení úkolů z jednání skupiny ze dne 28. 4. 2009: 
 
Úkol 1/2009  Členové OSV zašlou návrhy na doplnění opatření nového „NPPI“ na léta  

2010 – 2014  předsedkyni OSV do 30. 6. 2009 
Plnění: úkol nadále trvá   
P. Ptáčník pošle do 1. 12. 2009 podklady, členové OSV se k nim vyjádří a 
doplní návrhy opatření pro oblast vzdělávání v primárním, sekundárním i 
terciárním vzdělávání, případně i jiných oblastí mimo vzdělávání.  

Termín:  do 10. 12. 2009 
 
Úkol 2/2009 Zaslat předsedkyni OSV připomínky k materiálu „Strategie systémového 

zpřístupňování terciárního vzdělávání studentům se zdravotním postižením 
v ČR“ (dále „Strategie TV-ZdP“) do 30. 6. 2009 

 Plnění: splněno 
 
Úkol 3/2009  Zaslat předsedkyni OSV připomínky k materiálu „Pracovní podklad pro 

zpracování věcného záměru zákona o terciárním vzdělávání - 2. pracovní verze 
– 10. dubna 2009“ do 15. 11. 2009 
Plnění: splněno 

 
Úkol 4/2009 Doplnit členy týmu OSV o pracovníka v regionálním školství. Bez termínu. 
  Plnění: M. Kocurová zaslala kontakt, L. Krhutová kontakt aktivizuje. 
Termín:  ihned 
  
2) V další části jednání proběhla diskuse o návrhu legislativních opatření v kontextu reformy 

terciárního vzdělávání ve vztahu k lidem s postižením (studenti/zaměstnanci). Výsledkem 
diskuse je závěr: členové OSV doporučují opatření pro rovné příležitosti v terciárním 
vzdělávání studentům a zaměstnancům se zdravotním postižením zajistit v některých 
konkrétních ustanoveních zákona a dále zákonně odkazem na vyhlášku upravující 
podmínky rovného přístupu ke vzdělání studentům s postižením obdobně jako je tomu 
v oblasti terciárního a sekundárního vzdělávání. Pro první fázi realizace rovného přístupu 
ještě před platností nového zákona o terciárním vzdělávání vypracovat (právně 
nezávazný) Metodický pokyn MŠMT pro přístupné vzdělávání obdobně jako tomu bylo 
v oblasti primárního a terciárního vzdělávání. Tento Metodický pokyn bude mít ambici 
stát se vodítkem Akreditační komise MŠMT pro její případné udělení „Certifikátu 
přístupnosti“ instituce v terciárním vzdělávání. Udělení nebo neudělení certifikátu by 
pařilo do kategorie „kvalita vysoké nebo vyšší odborné školy“. 
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Analýza pro přípravu Metodického pokynu by měla být v první verzi k dispozici na 
konferenci viz bod 3).  
 

3) V závěrečné části jednání představila L. Krhutová nárys přípravy konference „Rovné 
příležitosti v terciárním vzdělávání v ČR - přístupnost vzdělávacího prostředí v kontextu 
zdravotního postižení“, jejíž konání bylo projednáno členy OSV 28. 4. 2009. 
Byly projednány cíle konference a předběžně technické záležitosti realizace konference. 
Pořadatelem konference bude VVZPO, záštitu bude mít výkonný místopředseda VVZPO, 
t. č. ministr pro lidská práva a menšiny M. Kocáb. Spolupořadateli konference budou:  

• Národní rada osob se zdravotním postižením – projednáno 9. 9. 2009 v Praze 
• Rada vysokých škol – projednáno 18. 6. 2009, viz záznam 5. zasedání 

předsednictva RVŠ, bod 7: http://www.radavs.cz/clanek.php?c=1004&oblast=16 
• Unie zaměstnavatelských svazů – projednáno 9. 9. 2009 v Praze  
MŠMT  - ministryně školství je členkou VVZPO, který konferenci pořádá 

 Konference proběhne v Praze ve druhé polovině března 2010, termín bude upřesněn.  
 Bylo dohodnuto složení Organizačního výboru konference (OVK) – členové: 

L. Krhutová, J. Šiška, L. Novosad, M. Kocurová, K. Růžičková, M. Kašíková 
  Organizační výbor se sejde k prvnímu jednání 15. 12. 2009 v prostorách UK v Praze.  
 
Úkol 5/2009  P. Ptáčník informuje předsedkyni OSV o termínu konání konference podle 

podmínek obsazení konferenčních prostor, jimiž disponuje Úřad vlády  
Termín:   do 15. 12. 2009 
 
Úkol 6/2009 L. Krhutová zajistí rozeslání pozvánek pro členy Organizačního výboru 

konference a vyhotoví podklady pro jednání OVK 
Termín:   ihned 
 
Úkol 7/2009 Členové OSV dodají L. Krhutové jmenné návrhy na doplnění   
   seznamu pozvaných účastníků konference 
Termín:   do 13. 12. 2009 
 
Úkol 8/2009 L. Krhutová aktualizuje návrh Strategie TV-ZdP podle došlých připomínek 

členů OSV a rozešle členům OSV 
Termín:   31. 1. 2010  
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Body programu, které nebyly z časových důvodů projednány: 

• Národní kvalifikační rámec terciárního vzdělávání  
• Různé – úhrada cestovních nákladů členů OSV, aktualizace www stránek OSV,  

termín dalšího jednání OSV. 
 
 
Přílohy zápisu 
Příloha 01  Podklady pro jednání Organizačního výboru konference - interní pracovní 

materiál, nezveřejňuje se 
Příloha 02-07 Sumář připomínek členů OSV v rámci Úkolu 3/2009 - interní pracovní 

materiál, nezveřejňuje se 
 
 
Zápis vyhotovila 29. 11. 2009 L. Krhutová 


