Asociace Zdravotnických Škol České Republiky
____________________________________________________

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ASOCIČNÍ RADY AZŠ ČR
Termín konání:
Místo konání:
Účastníci:

2. – 3. června 2015
SZŠ a VOŠZ Nymburk, Soudní ul. 20

viz prezenční listina
Nepřítomni: zástupce Olomouckého kraje a Ústeckého kraje (2.6.)

Pozvaní hosté:
PhDr. Zdeňka Kotalová – Konzulát Austrálie (Austrade Praha)
Igor Červený – společnost Code Creator (elektronické učebnice)
Pracovnice Domu zahraniční spolupráce, Praha
PROGRAM dne 2. 6. 2015:
Přítomni: členové Asociační rady ze 13 krajů
MUDr. Kindl, PhDr. Zoubková – nepřítomni 2. 6., PhDr. Važanská – nepřítomna 3. 6.
2015
Příjezd členů AR do 12.00 hodin, přivítání - PhDr. Dagmar Sitná, Ph.D, ředitelka školy,
PhDr. Karel Štix, předseda AZŠ ČR
1) Prezentace zástupkyně - Dům zahraniční spolupráce Praha - program evropské
spolupráce odborných škol – ERASMUS+ - mobilita žáků, studentů,
pedagogických pracovníků
2) Prezentace – p. Igor Červený, tvorba a distribuce elektronických učebnic, skript –
materiály se shromáždí v centrální knihovně eVOŠ – systém bude spuštěn od září
2015, více na www.codecreator.cz
V pozdním odpoledni cyklovýlet podle Labe až na Libici nad Cidlinou k památníku
Slavníkovců – výklad.
Večer setkání AR na školní zahradě – jednání asociace (19:00 – 21:00 hodin)
PROGRAM dne 3. 6. 2015:
8:30 hodin: Procházka městem – hradby, kostel, náměstí – výklad – historie města.
9:30 hodin: Prezentace Australian Government – PhDr. Zdenka Kotalová – Austrade – pro SŠ a
VOŠ nabízí australské univerzity vzdělávání v programech Bc. a Mgr.
V Austrálii velmi aktivní Alzhaimerovská asociace, priority: péče o seniory, telemedicína,
demence, vzdělávání – v případě zájmu více na www.austrade.gov.au
10:00 hodin: Předseda AR – PhDr. Karel Štix:
1) Jednání s poslanci PSP – Dobešovou a Pastuchovou – PhDr. Křížová a PhDr. Zoubková –
budou na všech schůzkách
2) Nové webové stránky – azcr.cz na stránkách se bude vše uveřejňovat, úkol pro všechny
členy – sledovat stránky – novinky z legislativy, zápisy, adresář, atd.
Poplatek Asociaci 1000,-Kč za každou školu – schváleno jednomyslně
3) Konference ředitelů v Brně – 2. – 4. 11. 2015
4) Částka 10 tisíc Kč za zřízení webových stránek: http://www.azscr.cz/ – schváleno
jednomyslně
5) Částka 10 tisíc Kč za správu webových stránek za rok – schváleno jednomyslně

6) Informace o jmenování nové ředitelky odboru pro vzd.a vědu MZ ČR – Mgr. Alice
Strnadová, MBA
7) Návrh nového zákona 96 – velmi obsáhlý materiál, ke kterému se Asociace bude
v připomínkovém řízení vyjadřovat – přišel 1. 6. – rozděleny úkoly a termíny – do 15. 6. do
14.00 hodin zaslat z krajů předsedovi připomínky za obory, které školy vyučují (sledovat
emailovou poštu, kde budou podrobnosti pro zpracování připomínek). Priorita č. 1 pro
všechny členy.
8) Předseda zkompletuje materiál a předloží do 22. 6. 2015 MZ ČR
9) Další termín setkání: 3. 9. 2015 SZŠ a VOŠZ Praha, Alšovo nábřeží – 10.00 hodin
10) Různé:
-

Informovat členskou základnu o probíhajícím mezinárodním projektu EuroCure
v programu Erasmus+ prostřednictvím odkazu na webových stránkách asociace:
http://www.azscr.cz/

-

Pozvat prostřednictvím PhDr. Kotalové (Austrade) zástupce University of Newcastle,
Austrálie na odbornou konferenci do Brna (2. – 4. listopadu 2015)
USNESENÍ

1) AR pověřuje členky AR PhDr. Ivanu Křížovou a PhDr. Miroslavu Zoubkovou
účastí v poradní komisi poslankyně PSP Mgr. Pastuchové.
2) AR ukládá předsedovi sumarizovat připomínky krajských asociací a zaslat je do
22. června 2015 prostřednictvím AVOŠ na MZ ČR, poslancům zdravotního
výboru PSP a UZS.
3) AR požaduje vzdělávání zdravotnických oborů vzdělání výhradně na odborných
školách zdravotnických. Zásadně odmítá návrh na označení škol pouze na
„střední odborná“.
4) AR navrhuje valné hromadě 3. 11. 2015 schválit členský příspěvek za jednotlivé
školy ve výši 1000 Kč ročně.
5) AR pověřuje celoroční správou webových stránek Asociace ing. Jana Stejskala
(Fa KOBOZ) za odměnu ve výši 10 tisíc Kč ročně.

V Nymburku: 9. 6. 2015

Zapsala: Mgr. Lenka Nováková
Ověřil: PhDr. Karel Štix, předseda AZŠ ČR

