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Poslání AVP 
 

Asociace sdružuje poradenské pracovníky působící v různých typech vzdělávacích a poradenských 
institucí. Jedná se především o výchovné poradce základních, středních a vyšších odborných škol, dále 
poradce působící na vysokých školách, na úřadech práce a v dalších vzdělávacích a poradenských 
institucích, poskytující výchovné, studijní a profesní poradenství klientům bez rozdílu věku.  
 
Cílem Asociace je prosazovat společné zájmy poradenských pracovníků, respektujíc přitom suverenitu 
svých členů, s vědomím nutnosti vzájemné pomoci při zlepšování spolupráce mezi členy a jejich 
postavení ve společnosti.  
 
Za tímto účelem bude Asociace usilovat o prezentování a prosazování společných zájmů členské 
základny, o podporu rozvoje a kvality výchovného, studijního a profesního poradenství, o zapojování 
členů do domácích a mezinárodních projektů, o zprostředkovávání informací a zkušeností mezi členy, 
o informování veřejnosti o výchovných, studijních a profesních poradenských službách, o podporu 
rozvoje celoživotního vzdělávání (kurzů, výcviků, seminářů, konferencí apod.) poradců. 

 
(Výňatek ze stanov Avp) 
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1 Úvodní slovo 
 
Vážení přátelé, 
 
předkládáme Vám Výroční zprávu o aktivitách Asociace výchovných poradců za rok 2008.  
 
Asociace od svého vzniku v roce 2005 organizuje odborná setkání výchovných poradců na regionální a 
národní úrovni s cílem předávání informací. V roce 2008 byly zorganizovány tři odborné akce 
v regionech a Kongresové dny v Praze. 
 
Rada Avp ve všech svých aktivitách usilovala o to, aby se členství stalo věcí prestiže pro výchovné 
poradce, ale i další odborníky, kteří se zabývají výchovným, studijním a profesním poradenstvím, a aby 
se Avp stala respektovaným mluvčím zájmů svých členů. V příštím období se chceme soustředit na 
realizaci akcí, které by přispěly zejména ke zlepšení toku informací, ale i znalostí poradenských 
pracovníků a navazování vzájemné spolupráce. Rádi bychom zvýšili osvětovou činnost především 
v oblasti médií, prostřednictvím internetu a vlastní publikační činností a posílili postavení Avp jako 
subjektu respektovaného státní správou a odbornou veřejností. 
 
Úspěšně jsme navázali kontakt s Institutem pedagogicko-psychologického poradenství (IPPP) 
a s asociacemi, které sdružují poradenské pracovníky působící ve školství, a účastníme se přípravných 
akcí Národního poradenského fóra. 
 
Kromě toho se Avp zapojilo do mezinárodního projektu evropského vzdělávacího programu Comenius 
s názvem Škola a svět práce, jehož cílem je vytvořit síť organizací, které se zabývají přechodem 
mladých lidí na trh práce. 
 
Aktuální informace o činnosti Avp, ale i různé další aktivity související s výchovným poradenstvím a 
novinky, které by mohly zajímat výchovné poradce, jsou zveřejňovány na webových stránkách Avp 
www.asociacevp.cz. 
 
Byla bych ráda, aby Výroční zpráva byla zdrojem informací, který Vás názorně seznámí s organizací a 
posláním Avp a umožní Vám utvořit si ucelený obraz o oblastech naší činnosti.  
 
 
Libuše Třískalová 
předsedkyně Avp 

http://www.asociacevp.cz/
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2 Základní údaje o Avp 
 

Název: Asociace výchovných poradců, o.s. 
Asociace byla přípravným výborem zaregistrována pod názvem Asociace pro 
celoživotní poradenství; první registrace proběhla dne 17. 6. 2005 
O změně názvu na Asociaci školských poradců rozhodla Valná hromada dne 
27. 6. 2005, registrace změny názvu vstoupila v platnost dne 27. 2. 2006. Na Valné 
hromadě v Pardubicích byl název změněn na Asociaci výchovných poradců, o.s. a 
zároveň bylo rozhodnuto o změně sídla Avp na Gymnázium v Poličce, Nábřeží 
Svobody 306, 572 01 Polička. Změna byla potvrzena MV dne 2. 2. 2007. 

 
Datum založení: 17. 6. 2005 
 
Právní forma: Občanské sdružení 
 
Registrace: Registr občanských sdružení, Ministerstvo vnitra ČR, odbor všeobecné správy, 

č.j. VS/1-1/61 165/05-R 
 
IČO: 27002543 
 
Statutární orgán: Rada Asociace volená Valnou hromadou na pětileté funkční období 
 
Kontrolní orgán: Revizor účtů 
 
Adresa: Nábřeží Svobody 306, 572 01 Polička 
 
Webové stránky: http://www.asociacevp.cz 
 
Počet členů: 182 k 31. 12. 2006, 78 k 18. 3. 2008 
 
Oprávnění jednat Předseda asociace 
jménem Avp: Místopředsedové asociace v rozsahu stanoveném stanovami a předsedou 
 

Rada Avp: Mgr. Libuše Třískalová,  předsedkyně,  triskalova@zsstarykolin.cz 

 RNDr. Stanislav Adamec,  1. místopředseda,  adamec@gympolicka.cz  

 Ing. Zuzana Freibergová,  tajemnice,  freibergova@nvf.cz 

 PhDr. Jindra Bajerová,   jindra.bajerova@seznam.cz 

 Mgr. Dagmar Jonášová  jonasova @ spscv.cz 

 

Ekonom: Olga Stříteská  striteska@gympolicka.cz 

 

Revizor účtů: Marie Mrňáková   mrnakova@gympolicka.cz 

http://www.asociacevp.cz/
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3 Aktivity Avp v roce 2008 
 

3.1 Valná hromada Avp 
 
Valná hromada se uskutečnila v rámci programu Kongresových dnů 28. března 2008, který se konal ve 
Státním zdravotním ústavu v Praze.  
 
Po krátkém představení poslání asociace se představili přítomní členové Rady Avp, kteří také 
prezentovali odborné sekce, které vedou. Byla podána zpráva o hospodaření. 
 
 

3.2 Rada Avp 
 
3.2.1 Zasedání Rady 
 
Rada se v roce 2008 sešla čtyřikrát (21. 01. 2008, 19. 02. 2008, 28. 03. 2008, 21. 10. 2008), z čehož 
třikrát v Národním vzdělávacím fondu a jednou v sídle Avp v gymnáziu Polička. Zápisy ze všech 
zasedání jsou k dispozici na webových stránkách asociace. 
 

1) V lednu se Rada zabývala především přípravou Kongresových dnů ve dnech 28. – 29. 3. 2008 
ve Státním zdravotním ústavu v Praze, stanovila výši konferenčních poplatků, tématické okruhy, 
přednášející a hlavní témata pro jednání Valné hromady. 

 
2) V únoru Rada konkretizovala program Kongresových dnů a projednala jejich další náležitosti. 

 
3) Na svém krátkém zasedání po ukončení Kongresových dnů v březnu Rada zhodnotila jejich 

průběh a Valné hromady. 
 
4) V říjnu se Rada soustředila na práci sekcí a spoluprací s ostatními asociacemi poradenských 

pracovníků a IPPP a na vyúčtování Kongresových dnů. Rada zrekapitulovala svou činnost za 
rok 2008, připravila podklady pro výroční zprávu a projednala další činnost Avp. Byla 
vypracována konečná verze Kodexu výchovného poradce. Rada rozhodla o konání dalších 
Kongresových dnů v řijnu 2009 v Brně, v rámci nichž proběhne opět Valná hromada Avp. 

 
Zástupci Rady se zúčastnili na pracovních setkáních asociací poradenských pracovníků ve školství 
konaných pod záštitou IPPP (31.1.2008, 11.6.2008, 30. 10. 2008), přípravných setkání Národního 
poradenského fóra (20.3.2008, 29.5.2008, 6.11.2008) a 11. poradenských dnů v Juniorcentru na Seči 
(17.-19. 09. 2008). 
 
 
3.2.2 Změny ve složení Rady 
 
Pro pracovní vytížení odstoupil z Rady Ing. František Dvořák, výchovný poradce SOŠ 
v Brandýse/Labem a na jeho místo byla Valnou hromadou potvrzena Mgr. Dagmar Jonášová z SPŠ a 
VOŠ v Chomutově.  
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3.3 Odborné aktivity Avp  
 

3.3.1 Kongresové dny výchovného poradenství
1

 
 
Ve Státním zdravotním ústavu v Praze 10 se ve dnech 27. a 28. 3. 2008 uskutečnily kongresové dny 
výchovného poradenství organizované Asociací výchovných poradců (Avp) ve spolupráci s Univerzitou 
Hradec Králové a Střediskem podpory poradenských služeb Národního vzdělávacího fondu, na které se 
jeli poradci z celých Čech. Kongresové dny byly tentokrát věnovány převážně tématu „Výchovný 
poradce a jeho role v komunikaci školy“. 
 
V průběhu kongresu vyslechli přednášky o specifikách výchovy v rodině a škole posledních dvou 
desetiletí, o etické výchově a prevenci sociálně patologických jevů a o různých způsobech komunikace 
výchovného poradce ve škole. S nimi vystoupili PhDr. Pavel Vacek, Ph.D z Univerzity Hradec Králové, 
PhDr. Václav Mertin z Filozofické fakulty UK Praha a další odborníci z institucí, které se těmito otázkami 
zabývají.  
 
Velice přínosné bylo také např. vystoupení předsedkyně Avp Mgr. Libuše Třískalové týkající se 
legislativy v práci výchovného poradce či názor na totéž z jiného úhlu pohledu RNDr. Hany Žufanové 
z České školní inspekce. Následovala vždy živá diskuse v reakci na odpovědi na doplňující otázky 
výchovných poradců. 
 
Dalšími tématy byly např. Návrh připravované novely školského zákona (Mgr. Karel Rudel, MŠMT ČR), 
Školní poradenské pracoviště a spolupráce s vnějšími subjekty (PhDr. Jana Zapletalová, IPPP) nebo 
informace o evropských vzdělávacích programech, které administruje Národní agentura pro evropské 
vzdělávací programy, či vzdělávacích programech ČT souvisejících s prací výchovných poradců.  
 
V závěru kongresových dnů proběhla valná hromada Avp, jež mimo jiné projednala návrh Etického 
kodexu výchovného poradenství tolik potřebný pro každodenní práci poradců, výroční zprávu asociace 
a další „provozní“ otázky. Důležité je, že máme v  Asociaci VP zástupce hájícího naše zájmy v 
jednáních např. s Ministerstvem školství při prosazování návrhů na změnu pohledu „legislativců“ na 
náročnost a potřebnost práce výchovných poradců ve školách, partnera poskytujícího nám poradcům 
odbornou i metodickou pomoc. Členové výboru AVP museli přesto bohužel konstatovat, že výrazně 
klesl od loňského roku počet členů. Že by roční členský příspěvek ve výši 300,- Kč byl nad finančními 
možnostmi škol? 
 
Nakonec musím konstatovat, že z letošních kongresových dnů odcházeli výchovní poradci s pocitem 
užitečně stráveného času. Výborná byla organizace, oslovení přednášející, vhodně zvolené téma, 
příjemné prostředí a v neposlední řadě také chutné občerstvení poskytované účastníkům. Takže velké 
díky všem členům Rady Avp. 
                                                                          
 
Kongresový poplatek (bez ubytování) byl stanoven odlišně pro členy a nečleny Asociace. Členové 800 
Kč a nečlenové 1000 Kč.  
 
 
 
 

                                                      
1

  Záznam z Kongresových dnů připravila Mgr. Stanislava Marešová, výchovná poradkyně Gymnázia 
Botičská, Praha 2. 
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3.3.2 Seminář pro výchovné poradce základních a středních škol v Českých Budějovicích 
 
Dne 23.9. 2008 uspořádala Rada AVP seminář pro výchovné poradce ZŠ a SŠ v Českých Budějovicích 
v aule Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity. Na seminář byli pozváni členové Asociace a dále 
výchovní poradci výše uvedených škol Jihočeského a částečně Západočeského kraje. 
 
Seminář zahájil svým vystoupením Prof. RNDr. Libor Grubhoffer, PhD, děkan PřF JČU a krátce 
seznámil přítomné s možnostmi studia na fakultě. Pak se slova ujala předsedkyně AVP Mgr. Libuše 
Třískalová, která přítomné informovala především o novinkách v oblasti legislativy výchovného 
poradenství. Ve druhé části semináře pak odpovídala na konkrétní dotazy poradců a  seminář 
pokračoval neformální diskusi přítomných spolu s výměnou zkušeností. 
 
Na závěr semináře seznámil místopředseda AVP RNDr. Stanislav Adamec s činností Rady Asociace a 
s dalšími plánovanými akcemi. 
 
 
3.3.3 Seminář pro výchovné poradce základních a středních škol ve Žďáře nad Sázavou 
 
Dne 24.9.2008 se ve Žďáře nad Sázavou konal seminář pro výchovné poradce základních a středních 
škol týkající se legislativy v práci výchovného poradce. Lektorkou semináře byla Mgr. Libuše Třískalová, 
seminář zorganizovala PhDr. Jindra Bajerová. Akce se zúčastnilo asi 60 výchovných poradců, 
pracovníků pedagogicko-psychologické poradny a pracovníků sociálního odboru městského úřadu. 
Diskuse se týkala především povinné dokumentace výchovného poradce, spolupráce s PPP, rodiči. 
Seminář byl přítomnými hodnocen velmi kladně. 
 
 
3.3.4 Jednání Rady AVP na MŠMT 
 
Dne 27. 8. 2008 proběhlo jednání na MŠMT jednání u náměstka ministra MŠMT pana RNDr. Jindřicha 
Kitzbergera, které se za Radu AVP zúčastnili Ing. Zuzana Freibergová a RNDr. Stanislav Adamec. Na 
programu jednání bylo vytvoření lepších podmínek pro práci výchovných poradců /navýšení hodin v 
úvazku o 2 hodiny v závislosti na počtu žáků školy/. Pan náměstek s návrhem vyslovil souhlas za celé 
MŠMT, problémem však je cca 200 mil Kč, které by si toto opatření vyžádalo. Vzhledem k možnostem 
rozpočtu ministerstva doporučil jednat s poslanci Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a 
tělovýchovu Poslanecké sněmovny parlamentu ČR. Bohužel i přes značnou snahu a úsilí nebylo možné 
dohodnout termín schůzky s předsedou zmíněného výboru panem poslancem Bartošem. 
 
Dále byl pan náměstek informován o vytvoření Etického kodexu výchovného poradce. Na pořadu 
jednání byla diskutována ještě i další témata – změny přijímacích zkoušek na SŠ, státní maturity apod. 
 
 
3.3.5 11. Poradenské dny  
11. poradenské dny se konaly ve dnech 17.-19. 09. 2008 na Seči a poprvé se na jejich organizaci 
aktivně podílela i naše Asociace. Je škoda, že tato akce se těšila velmi malému zájmu ze strany našich 
členů, neboť tématikou Dní bylo „Škola pro všechny – integrace“. 
 
 
3.3.6 Projekt programu Comenius / sítě – School and World of Work 
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Rada Avp pokračovala v účasti na aktivitách mezinárodního projektu evropského vzdělávacího 
programu Comenius nazvaného „Škola a svět práce“. Projekt si klade za cíl přispět ke zlepšení politik, 
strategií a struktur, jejichž prostřednictvím mladí lidé přecházejí ze školy do světa práce. V rámci 
projektu jsou sbírány příklady dobré praxe a výměna zkušeností. Členové Rady se zúčastnili jednání 
projektu ve Finsku, Jyväskylä (9.11.6.2008). Podrobnější informace o projektu a jeho výstupech jsou 
dostupné na stránkách http://www.school-wow.net/wow.nsf. 
 

http://www.school-wow.net/wow.nsf
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4 Členská základna a členské příspěvky 
 
 

4.1 Členská základna 
 
K 31. 12. 2009 měla Avp 182 členů: 

54  základní školy 
30  gymnázia 
88  střední odborné školy 
  4  úřady práce 
  4  vysoké školy 
  2  jiné instituce 

182 Celkem 
 
 
Největší nárůst členské základny se udál díky Kongresu výchovného poradenství. Členské příspěvky 
byly hrazeny novými členy v hotovosti na místě. 
 
 

5 Komunikační strategie 
 
Hlavním komunikačním prostředkem Avp vůči členům a veřejnosti jsou webové stránky 
http://www.asociacevp.cz. Průběžně jsou na webu zveřejňovány informace, které jsou významné z 
hlediska Avp. 
 
Komunikace s členskou základnou probíhá zejména prostřednictvím elektronické pošty. 

základní školy

gymnázia

střední odborné
školy

úřady práce

vysoké školy

jiné instituce

http://www.asociacevp.cz/
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6 Zpráva o hospodaření 
 

 STAV ÚČTU Avp č. ú. 204714275/0300 ZA OBDOBÍ 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008  

  Kč  
 Zůstatek na účtu v Poštovní spořitelně k 1. 1. 2008 82 611,38  
    
 Příjmy Kč  

 - členské příspěvky 9 000,00  

 - příspěvky na Konferenční dny 2008 43 200,00  

 - vklad do banky na účet 23 000,00  

 - úroky 485,77  

 - ostatní příjmy 16 525,00  

 Příjmy celkem 92 210,77  

    
 Výdaje Kč  

 - výdaje Konferenční dny 47 988,00  

 - platba domény 2 996,00  

 - výběr hotovosti do pokladny 15 000,00  

 - poplatky 448,00  

 - dohody o provedení práce + odvod daně 34 062,00  

 Výdaje celkem 100 494,00  

    

 Konečný zůstatek na účtu k 31. 12. 2006 74 328,15  

    

    

 STAV POKLADNY Avp ZA OBDOBÍ 17. 3. – 31. 12. 2006   

  Kč  
 Zůstatek pokladní hotovosti k 1. 1. 2008   
 444,50   
 Příjmy v hotovosti Kč  

 - členské příspěvky 3200,00  

 - příspěvky seminář 21400,00  

 - příspěvky seminář ČB 3800,00  

 - příspěvky seminář Žďár nad Sázavou 3800,00  

 - dotace pokladny 15000,00  

 Příjmy celkem 472000,00  

    
 Výdaje v hotovosti Kč  

 - poštovné, spotřební materiál 1911,00  

 - cestovní výdaje 5076,00  

 - odvod hotovosti 23000,00  

 - dohody o provedení práce, účetnické práce 7563,00  

 Výdaje celkem 37550,00  

    

 Konečný zůstatek v pokladně k 31. 12. 2006 10 094,50  
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6.1 Zpráva o kontrole a revizi účtu a pokladní hotovosti 

 
 

7 Plán aktivit 
 
Plán aktivit Avp bude připraven Radou. Stěžejní aktivity lze rozdělit do následujících oblastí: 
 
Aktivity určené členské základně 

- Konference o výchovném poradenství 
- Regionální semináře a kulaté stoly odborných sekcí 
- Vypracování nebo převzetí etického kodexu práce výchovného poradce a nechá jej schválit 

členskou základnou opět elektronickou poštou. 
- Akreditace Avp pro DVPP. 

 
Spolupráce se státními a dalšími institucemi 

- Spolupráce s ministerstvy, s IPPP a s asociacemi, které sdružují poradenské pracovníky 
působící ve školství. 

- Vytvoření mechanismů pro zaujímání stanoviska Avp k veřejným politikám v oblasti 
poskytování poradenských služeb.  

 
Zahraniční spolupráce 

- Získávání informací o činnosti poradenských pracovníků v ostatních evropských zemích. 
- Zapojování členské základny do EU projektů. 
- Zvýšení obecného povědomí o tématech politik týkajících se poskytování poradenských 

služeb. 
 
Public relations 

- Aktualizace webových stránek – větší přehlednost, úprava grafiky. 
- Vytvoření propagačního materiálu o Avp.  
- Zviditelnit Avp vůči veřejnosti. 
- Získat stabilní skupinu spolupracovníků a připravovat studie, které budou úspěšně otevírat 

veřejnou debatu na daná témata. 
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Řízení, provoz a finance Avp 

- Nastavení standardních administrativních procesů, kterými bude zajištěno provozní a 
technické zázemí Avp.  

- Důsledný výběr členských příspěvků.  
- Zajištění dodatečných finančních prostředků z různých zdrojů, např. formou zpracování a 

předložení projektů s poradenskou tématikou. 
- Příprava a realizace alespoň jedné Valné hromady. 
- Příprava a realizace minimálně pěti zasedání Rady Avp.  
- Rozšiřování členské základny, vedení databáze členů a členských příspěvků. 
- Vytvoření poradního týmu Avp. 
- Aktivizace odborných sekcí jako trvalý úkol. 
- Oslovování nových potenciálních členů jako trvalý úkol. 
- Podpora vzniku krajských poboček Avp, kontaktních osob. 


