ZÁPIS
ze zasedání Valné hromady
Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s.
konané dne 27. dubna 2010 v Praze
Program
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Zahájení.
Volba Mandátové a Návrhové komise.
Zpráva o činnosti AIVD ČR, o.s. za rok 2009 (Ing. Gabriela Žilinská, CSc.).
Návrh Plánu činnosti AIVD ČR, o.s. na rok 2010 (Mgr. Tomáš Langer).
Zpráva o hospodaření AIVD ČR, o.s. za rok 2009 (Mgr. Tomáš Langer).
Návrh rozpočtu AIVD ČR, o.s. na rok 2010 (Mgr. Tomáš Langer).
Zpráva Kontrolní komise AIVD ČR, o.s. (Ing. Pavla Čmuchová, MBA).
Návrh na ustavení Pracovní skupiny AIVD ČR, o.s. pro kvalitu dalšího vzdělávání (Ing.
Petr Kazík).
Návrh na ustavení Pracovní skupiny AIVD ČR, o.s. pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků (RNDr. Robert Gamba).
Návrh nových koordinátorů krajských zastoupení AIVD ČR, o.s. (Mgr. Tomáš Langer).
Spolupráce s Unií zaměstnavatelských svazů ČR (Ing. Pavel Dušek).
Spolupráce se serverem Edumenu.cz (Ing. Peter Trgala).
Spolupráce s Českou společností pro rozvoj lidských zdrojů (Mgr. Tomáš Langer).
Spolupráce s European Association for the Education of Adults (Mgr. Jakub Stárek).
Rozprava.
Schválení usnesení.
Závěr.

Zahájení
•

•

Zasedání Valné hromady (VH) zahájil ve 13.00 hod. Mgr. Tomáš Langer, výkonný
ředitel asociace. Začátek zasedání byl vzhledem k nízkému počtu účastníků
posunut v souladu se stanovami o 30 minut na 13.30 hod.
Následně proběhlo jednomyslné schválení programu (viz výše) a jednomyslná
volba Mandátové komise a Návrhové komise v následujícím složení:
Mandátová komise:
PhDr. Marie Třeštíková (předsedkyně)
PhDr. Vladimír Čermák
Mgr. Tomáš Faltus
Návrhová komise:
PhDr. Bohumír Fiala (předseda)
Ing. František Janeba
Mgr. Květa Halanová
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Hlasování
•

Zpráva o činnosti AIVD ČR, o.s. za rok 2009
Viz přílohu 1. Schválena jednomyslně.

•

Plán činnosti AIVD ČR, o.s. na rok 2010
Viz přílohu 2. Schválen jednomyslně.

•

Zpráva o hospodaření AIVD ČR, o.s. za rok 2009
Schválena jednomyslně.

•

Rozpočet AIVD ČR, o.s. na rok 2010
Viz přílohu 3. Schválen jednomyslně.

•

Zpráva Kontrolní komise AIVD ČR, o.s.
Viz přílohu 4. Schválena jednomyslně.

•

Zřízení Pracovní skupiny AIVD ČR, o.s. pro kvalitu dalšího vzdělávání
Viz přílohu 5. Schváleno jednomyslně.

•

Zřízení Pracovní skupiny AIVD ČR, o.s. pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků
Viz přílohu 6. Schváleno jednomyslně.

•

Zvýšení členských příspěvků AIVD ČR, o.s. od 01.01.2011 na roční částku ve
výši 6.000 Kč v tomto složení: 1.000 Kč členský příspěvek asociaci a 5.000 Kč
příspěvek za služby poskytované členům
Schváleno poměrem hlasů (pro-proti-zdržel se hlasování): 19-0-2.

•

Vstup AIVD ČR, o.s. do European Association for the Education of Adults
(EAEA)
Schválen poměrem hlasů (pro-proti-zdržel se hlasování): 19-0-1.

Rozprava
•

•

•

Ve vystoupení Ing. Pavla Duška, prezidenta Unie zaměstnavatelských svazů ČR
(UZS ČR), byli členové seznámeni s činností UZS ČR, zejména s ohledem na
problematiku vzdělávání. Ing. Dušek připomenul účast asociace na přípravě
Implementačního plánu Strategie CŽU v ČR a nutnost podílet se na jejím
průběžném vyhodnocování – v tomto vidí vyznanou možnost asociace podílet se na
ovlivňování dění v dalším vzdělávání. Dále zdůraznil možnost navázání spolupráce
asociace s UZS ČR v rámci projektové činnosti.
Ing. Peter Trgala, jednatel společnosti Education, seznámil členy s novými
službami partnerského serveru Edumenu.cz a možnostmi využívání zvýhodněných
nabídek určených výhradně členům asociace. Jako bonus všichni účastníci Valné
hromady obdrželi na své konto Edumenu.cz 3.000 bodů zdarma k využití na
prezentaci svých akcí.
Mgr. Jakub Stárek, ředitel odboru dalšího vzdělávání MŠMT, představil European
Association for the Education of Adults (EAEA), její fungování, činnosti a možnosti,
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•

•
•

která by plynuly asociaci z případného vstupu do EAEA. Valná hromada následně
hlasovala o vstupu – viz výše.
Mgr. Langer přednesl návrh Výkonného výboru na zvýšení členských příspěvků
asociaci od roku 2011. Poslední úprava byla schválena v roce 2000, tedy zvýšení
od roku 2011 je nezbytné již z důvodu prosté inflace. Nadto vyšší příjem do
rozpočtu asociace umožní poskytovat členům více služeb a uspokojovat tak
mnohem lépe jejich potřeby. Konkrétní návrhy využití prostředků budou diskutovány
na Valné hromadě, která se uskuteční v roce 2011.
Vladimíra Mrázková ze společnosti, BEVE vyjádřila požadavek na to, aby se
alespoň část akcí, resp. kurzů pořádaných asociací, konala mimo Prahu.
Mgr. Langer vyzval členy k obsazení volných pozic koordinátorů krajských
zastoupení v těchto krajích: Jihomoravský, Olomoucký, Zlínský a hl.m. Praha.

Usnesení
•

Valná hromada schválila jednomyslně usnesení ve znění uvedeném v příloze 8.

Závěr
•
•

Ing. Žilinská předala v zastoupení prezidenta asociace členské listy novým členům.
Zasedání VH bylo ukončeno v 17:00 hod.

Přílohy
1.
2.
3.
4.

Zpráva o činnosti AIVD ČR, o.s. za rok 2009.
Plán činnosti AIVD ČR, o.s. na rok 2010.
Rozpočet AIVD ČR, o.s. na rok 2010.
Zpráva Kontrolní komise AIVD ČR, o.s. (Zápis ze zasedání Kontrolní komise AIVD
ČR, o.s. 22. dubna 2010 v Praze).
5. Návrh na zřízení Pracovní skupiny AIVD ČR, o.s. pro kvalitu dalšího vzdělávání.
6. Návrh na zřízení Pracovní skupiny AIVD ČR, o.s. pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků.
7. Usnesení ze zasedání Valné hromady AIVD ČR, o.s. konané dne 27. dubna 2010
v Praze.

V Praze dne 27.04.2010
Zapsal: Mgr. Tomáš Langer

…………………………………………
Ing. Gabriela Žilinská, CSc.
viceprezidentka

…………………………………………
PhDr. Bohumír Fiala
člen Výkonného výboru
předseda Návrhové komise
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