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PROGRAM 
Valná hromada Sdružení profesního terciárního vzdělávání v roce 2022 

13. ledna 2022, hybridně fyzicky na VŠZ, online ZOOM - začátek 10:00 hod.: 
klikňete zde: https://us02web.zoom.us/j/9509335438?pwd=SVR1RCt5U1BnM1Z3K3Q4VnRhV0tBUT09, Meeting ID: 950 933 5438 Passcode: 123456 

I. 10:00 hod.   
Úvod, zpráva o činnosti 2021, výroční zpráva 2021, představení pokroků v projektech + 
diskuze – doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD., předsedkyně SPTV; Iva Voldánová, ředitelka 
SPTV; Ondřej Chrást, tajemník SPTV 
a. Shrnutí činnosti 2021 

i. činnost (opět) v době pandemie - omezení 
ii. Běžící projekty SPTV  

1. ViRTrain – Jan Beseda, Iva Voldánová  
2. QAlead, Support 4 Action – Jan Beseda 
3. Osobní vzdělávací prostředí vysokoškolských studentů 

zdravotnických oborů – Jan Beseda, Ondřej Chrást 
iii. zapojení členské základny, další potenciál rozšíření výstupů projektů  a 

zapojení členské základny v potenciálních nových projektech 
 

II. 11:00 hod.  
Finanční záležitosti + diskuze 

i. Finální účetní uzávěrka 2020 (vloni předložena předběžná) 
ii. Účetní uzávěrka 2021 - shrnutí 

iii. Rozpočet 2022 – předběžný 
 

III. 11:30 – hosté a diskuze 
 

a. RNDr. Martina (Věra) Štěpinová, PhD (SK – VOŠP), Mgr. Petr Uherka (potvrdit) –
projekt INOVACE VOV – různé oblasti  

i. Návrh vize, koncepce a cílů VOV v pedagogicko-sociální oblasti 
ii. Analýza role vyššího odborného vzdělávání – vypracovaná analýza v rámci 

projektu inovace VOV v odborné oblasti humanitní 
 

IV. 11:30 hod.   
FINALIZACE PROJEKTU MENTORTRAIN – představení nástrojů a výstupů  
a. Komplexní online kurz v češtině – odkaz zde. 

 
V. 11:45  

a. Plán činnosti do roku 2022 - 2023 – témata 
i. Spolupráce s novou vládou, strategie 2030, prosazení Inovace VOV do 

legislativy. 
ii. Studijní dny - Témata se v roce 2021 kvůli pandemii nevyčerpala 

iii. Konference – Národní Summit Profesního terciárního vzdělávání – podzim 
2022 

b. Podané a plánované projekty SPTV – nabídka členské základně na budoucí možné 
projekty SPTV TAČR (nový program), Erasmus+;  

 
Různé, závěr, 
 Konec cca 12:30 hod.  
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