Zápis ze zasedání
výkonného výboru AIVD ČR
konaného dne 24. září 2015 v Bratislavě
Prezence
Přítomni
Výkonný výbor AIVD ČR, o.s. (VV): Jana Brabcová, Tomáš Langer, Petr Kazík, Mgr. Dušan Bellovič, Ilona
Štorová, Pavel Široký, Leopold Podmolík,
KK: Petr Kaplan
Výkonná ředitelka: Erika Konupčíková

Nepřítomni - omluveni
VV: Pavla Čmuchová, Marie Jírů, Bohumír Fiala, Jaroslav Bezchleba, František Janeba, Robert Gamba,
Zdeněk Palán
KK: Mirka Maťátková, Markéta Šupplerová

Zasedání
Zasedání se zúčastnilo celkem 7 ze 13 členů VV, hlasy delegovali Pavla Čmuchová a František Janeba,
zasedání tedy bylo usnášeníschopné.

Kontrola plnění úkolů z minulého VV
Proběhla kontrola úkolů v minulého zasedání:
Úkol: Zjistit udělení licence, akreditace systému a podmínky certifikace u ČIA – zprávu VV na příští
zasedání.
Termín: 24. 9. 2015
Odpovídá: Konupčíková
Konupčíková informovala o procesu akreditace a certifikace u Českého institutu pro akreditaci. V případě
Ratingu VI by se nejspíše jednalo o certifikaci systému managementu nebo popř. produktu. Cena certifikace
je mezi 171 – 185 tis. Kč.

Úkol: Zjistit počet přístupů a přispěvatelů.
Termín: 24. 9. 2015
Odpovídá: Konupčíková
Konupčíková informovala o zprovoznění GOOGLE analytics, počet přístupů webových stránek aivd.cz bude
znám na příštím zasedání. Počet přístupů do andromedie.cz je cca. 24 tis. Za rok, zpsobených však spíše
napojením na edumenu.cz. Facebookové stránky mají cca 300 příspěvků týdně a skupina AIVD ČR má 198
členů.
Úkol: Vytvořit Etický kodex experta AIVD ČR
Termín: 24. 9. 2015
Odpovídá: Brabcová
Priorita jednání s MPSV a MŠMT. Úkol se přesouvá na příští zasedání VV.
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Úkol: Zmapovat komise, pracovní skupiny a výbory, kde bychom ještě mohli mít zastoupení.
Termín: 24. 9. 2015
Odpovídá: Langer
Přehled komisí, pracovních skupin a výborů v oblastech blízkých DV:










Národní rada pro kvalifikace (Konupčíková)
Národní poradenské fórum (Brabcová)
Národní rada pro vzdělávání
Sektorová rada pro veřejné služby a správu (Palán)
Akreditační komise:
o MŠMT pro rekvalifikace (Palán)
o MŠMT pro DVPP
o MŠMT pro sport
o MPSV
o MV
o MZd
Poradní sbory krajských poboček a vybraných kontaktních pracovišť ÚP ČR
ESF:
o OPZ (Monit. Výbor, PROP 1-5 - Brabcová, Konupčíková
o OP VVV (má smysl)
Krajské rady pro RLZ (částečně KKZ – zjistit kdo kde!)

Pozn.: Tučně jsou vyznačeny ty, kde již AIVD ČR má zastoupení.

Úkol: Definovat produkty pro členy
Termín: 24. 9. 2015
Odpovídá: Široký
Úkol se přesouvá na příští zasedání VV.
Úkol: Vložit na web AIVD ČR: Ověření členové AIVD ČR – odkazy na finalisty a vítěze Soutěží roku
Termín: srpen 2015
Odpovídá: Konupčíková
Vzhledem k tomu, že se pracuje na redesignu webových stránek asociace bude tento úkol splněn až při
spuštění nového webu, tj. koncem roku 2015.
Úkol: Vytvořit anketu pro členy: Jaké vzdělávání má AIVD ČR poskytovat?
Termín: srpen 2015
Odpovídá: Konupčíková
Vzhledem k tomu, že se pracuje na redesignu webových stránek asociace bude tento úkol splněn až při
spuštění nového webu, tj. koncem roku 2015.

Úkol: Vytvoření pravidel pro partnerství v projektech
Termín: 24. 9. 2015
Odpovídá: Langer, Konupčíková
Vzhledem k různým pravidlům v operačních programech OP Z a OP VVV, Erasmus+, Interreg,
Visegradských fondů apod. je partnerství definováno programem a nelze jej upravovat obecně. V každém
případě by se AIVD ČR vždy měla stát partnerem s finančním příspěvkem, včetně hrazení nepřímých
nákladů.
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Úkol: Seznam výzev a témat, na které by měla AIVD ČR reagovat.
Termín: 24. 9. 2015
Odpovídá: Štorová
Výzvy a témata na projekty budou zasílány průběžně dle výzev.

Úkol: Aktualizovat adresář na zasílání AvP zdarma partnerským organizacím – obeslat členy VV
Termín: srpen 2015
Odpovídá: Konupčíková
Aktualizovaný seznam je připraven k použití a odeslání na rozesílkovou službu České pošty.

Úkol: Zrušit Infoservis jako neefektivní
https://www.facebook.com/aivd.cz
Termín: srpen 2015 a průběžně
Odpovídá: Konupčíková

nástroj,

nahradit

jej

servisem

zpráv

na

FB

stránce

Splněno.
Úkol: Aktivace stránky FB stránky TVD, zajistit automatické nahrávání akcí z jiného místa a propojení
s webem. Proškolit koordinátory s prací na stránce FB.
Termín: srpen 2015
Odpovídá: Konupčíková
Splněno z části, proškolení neproběhlo. Proběhne pro příští ročník TVD.
Úkol: Vytvořit popis pracovních činností pracovníků kanceláře AIVD ČR
Termín: 24. 9. 2015
Odpovídá: Konupčíková, Langer
Splněno. Počet pracovníků kanceláře je 3, úvazky jsou 0,8 a dvakrát 0,5.

Úkol: Absolvovat schůzky s novou ministryní na MŠMT (popř. pověřeným náměstkem) a náměstkem
Markem na MPSV.
Termín: do 24. 9. 2015
Odpovídá: Brabcová
Splněno. V průběhu letních měsíců Mgr. Brabcová absolvovala schůzky na MPSV a MŠMT. Výstupy viz
následující body zápisu.

Spolupráce s MPSV
Na základě jednání prezidentky na tomto ministerstvu došlo k rozeslání požadavku na členy AIVD ČR na
specifikaci cen nabízeného vzdělávání, která bude sloužit MPSV jako podklad v projektech OPZ k
určení jako jednotkové ceny. V nejbližších dnech bude proto odevzdán na MPSV.

Spolupráce s MŠMT
Jako výstup z jednání na MŠMT bylo vytvořeno Memorandum, které je v současné době podrobeno právní
analýze na ministerstvu. Obsahuje otázky spolupráce AIVD ČR a MŠMT v oblasti tvorby, nastavení a
kalibrace systému zjišťování kvality v dalším vzdělávání. O výsledcích dalších jednání bude prezidentka
informovat.
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Příprava výroční konference AIVD ČR
Výroční konference AIVD ČR se bude konat dne 12. listopadu 2015, téma bylo navrženo:
Celoživotní vzdělávání v éře práce 4.0
Anotace:
Kde bude člověk nahrazen strojem? Jak nová průmyslová revoluce ovlivní zaměstnanost a kteří
zaměstnanci budou ohroženi? Které profese zaniknou? Které kvalifikace přežiíí? Které rekvalifikace mají
šanci na úspěch? V čem a jakým způsobem vzdělávat zaměstnance? Na co se mají připravit vzdělávací
instituce a kam nasměrovat dotace? Jak podpořit odpovědnost lidí za stav vlastní schopnosti pracovat?
Přijďte se podělit o názor a diskutovat!
Úkol: Navrhnout vhodné přednášející
Termín: do 15. října 2015
Odpovídá: každý člen VV

Marketingové aktivity AIVD ČR, komunikace s médii
Úkol: Rozeslat členům VV tipy na propagační předměty a návrhy na refresh loga.
Termín: Konec října 2015
Odpovídá: Konupčíková

Různé
12. listopadu 2015 – VV a konference AIVD ČR
9. prosince 2015 – VV a vánoční setkání členů

V Praze dne 24. 09. 2015
Zapsala: Mgr. Erika Konupčíková

Schválil: Jana Brabcová - prezidentka AIVD ČR
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