Zápis ze zasedání
výkonného výboru AIVD ČR
konaného dne 29. a 30. června 2015 v Podhradí u Ledče
Prezence
Přítomni
Výkonný výbor AIVD ČR, o.s. (VV): Jana Brabcová, Tomáš Langer, Petr Kazík, Mgr. Dušan Bellovič, Marie
Jírů, Bohumír Fiala, Jaroslav Bezchleba, František Janeba, Ilona Štorová, Robert Gamba, Pavel Široký,
Leopold Podmolík, Zdeněk Palán
KK: Petr Kaplan, Markéta Šupplerová
Výkonná ředitelka: Erika Konupčíková

Nepřítomni - omluveni
VV: Pavla Čmuchová
KK: Mirka Maťátková

Zasedání
Zasedání se zúčastnilo celkem 12 ze 13 členů VV, zasedání tedy bylo usnášeníschopné.
Stanovení oblastí odpovědnosti pro členy VV a ředitelku AIVD ČR
Spolupráce s klíčovými partnery - ministerstva, přímo řízené organizace ministerstev, kraje a města
(pro TVD), ostatní komory a sdružení (zaměstnavatelská a personalistická, školská, krajská apod.)
Členové výkonného výboru navrhli následující rozdělení:
 MŠMT – Brabcová; Široký



PS pro společenskou odpovědnost firem
– Štorová



Národní poradenské fórum –
Konupčíková



Národní rada pro kvalifikace Konupčíková



MPSV – Brabcová; Bellovič



MF – zajistí Čmuchová



MMR – Brabcová;



GŘ ÚP – Brabcová, Bellovič, Langer



FDV – Štorová, Konupčíková, Langer



Pakty zaměstnanosti – KKZ



DZS – Langer, Konupčíková



UZS – Langer



KÚ - KKZ



NSK – Podmolík, Bellovič



Krajské pobočky ÚP - KKZ



Univerzity a školy - Gamba, Šupplerová



Hospodářská komora - Podmolík



Svaz průmyslu a dopravy - Jírů, Langer



PS Rada vlády pro seniory - Štorová



NÚV a NIDV - Konupčíková

Revize kontaktů bude provedena na každém zasedání výboru.
ÚKOL: Z každého jednání na orgánech státní správy a samosprávy a příspěvkových organizací
zástupci AIVD ČR vypracují krátkou zprávu se sdělením tématu a výstupů z jednání a zašlou jej
ředitelce, společně s instrukcemi k dalšímu postupu. V případě dalšího jednání bude v zápisu
popsán pokrok v jednání.
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Rating vzdělávacích institucí
Výkonný výbor se rozhodl nevstoupit do projektové spolupráce s FDV jakožto nefinanční partner
v oblasti ratingu, ale pokusit se přímo aplikovat či upravit stávající nástroj z projektu Koncept, který je
veřejným výstupem – po souhlasu a za spolupráce MŠMT. V případě neúspěchu navrhovaných dohod může
být alternativou nově vytvořený nástroj, který by patřil AIVD ČR. Rating by mohl být navázán na výběrová
řízení, akreditace a DVPP. Vytvoření ratingu – VV se rozhodl uvažovat o zdrojích mimo projekty EU
(samofinancování) a začlenit fundrising do aktivit VV.
K dořešení bude také financování systému a fungování ratingu po vytvoření.
Úkol: Zjistit udělení licence, akreditace systému a podmínky certifikace u ČIA – zprávu VV na příští
zasedání.
Termín: 24. 9. 2015
Odpovídá: Konupčíková

Revize cílů pro další období VV:
1. Ovlivňování systému akreditací, autorizací a profesních kvalifikací
2. Aktivní metodická spolupráce s Oddělením dalšího vzdělávání - 231 na MŠMT v oblasti NSK.
3. Rating jako fungující nástroj. Vytváření standardů kvality je úkol pro PS Q.
Úkol: VV ukládá PS Q také zjištění důvodu nezájmu vzdělávacích institucí o soutěže kvality a zvážení
marketingové možnosti pro účastníky, finalisty a vítěze soutěží.
4. Systematická spolupráce s univerzitami a školami a navýšení počtu členů z této oblasti.
5. Pakty zaměstnanosti – dále rozvíjet a spolupracovat
6. Andromedia a ostatní elektronické platformy – nutno revidovat
Úkol: Zjistit počet přístupů a přispěvatelů.
Termín: 24. 9. 2015
Odpovídá: Konupčíková
7. Zakázky pro členy – nutno definovat prostor, kde můžeme členům pomoci například ve tvoření
konsorcií, dále prosazování členů AIVD ĆR do hodnotících komisí u výběrových řízení, výběr
z rejstříku členů AIVD ČR apod.
8. Nabízet a rozvíjet expertní činnost AIVD ČR v oblasti posuzování systému vzdělávání ve firmách,
posouzení nástrojů age managementu, dodavatelů a poskytovaných služeb apod.
Úkol: Navrhnout Etický kodex experta AIVD ČR
Termín: 24. 9. 2015
Odpovídá: Brabcová
9. Aktivně se podílet na implementaci kariérního řádu pedagogických pracovníků do praxe a využít
tohoto kroku ke kultivaci DVPP a zachování otevřeného systému. (nutná spolupráce s MŠMT, která
bude zajištěna PS pro DVPP)
10. Stát se významným partnerem pro státní a vládní instituce, jednat s institucemi a rozšiřovat
působení i na další partnery.
Úkol: Zmapovat komise, pracovní skupiny a výbory, kde bychom ještě mohli mít zastoupení.
Termín: 24. 9. 2015
Odpovídá: Langer
11. Užitečnost AIVD ČR pro členy i partnery.
Priority prosazování problémů: Rating vzdělávacích institucí a prosazování kvality
Rovnost příležitostí na trhu
Expertní činnost pro státní instituce a firmy
Medializace negativních
s rekvalifikacemi
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Úkol: Definovat produkty pro členy
Termín: 24. 9. 2015
Odpovídá: Široký
Úkol: Vložit na web AIVD ČR: Ověření členové AIVD ČR – odkazy na finalisty a vítěze Soutěží roku
Termín: srpen 2015
Odpovídá: Konupčíková
12. Vzdělávání členů asociace – vytvoření vzdělávacích produktů AIVD ČR
Úkol: Vytvořit anketu pro členy: Jaké vzdělávání má AIVD ČR poskytovat?
Termín: srpen 2015
Odpovídá: Konupčíková
13. Projekty (OPZ, MPO a další) - zapojení AIVD ČR v projektech nesmí být v rozporu se stanovami
asociace a mělo by probíhat v rámci stanovených pravidel partnerství.
AIVD ČR by měla také realizovat vlastní projekty na potřebná témata, vhodná do vyhlášených výzev
převážně v OPZ.
Úkol: Vytvoření pravidel pro partnerství v projektech
Termín: 24. 9. 2015
Odpovídá: Langer, Konupčíková
Úkol: Seznam výzev a témat, na které by měla AIVD ČR reagovat.
Termín: 24. 9. 2015
Odpovídá: Štorová
14. Financování AIVD ČR – aktivní fundrising bude tématem na příští zasedání VV.
15. Vydávání časopisu Andragogika v praxi
Úkol: Aktualizovat adresář na zasílání AvP zdarma partnerským organizacím – obeslat členy VV
Termín: srpen 2015
Odpovídá: Konupčíková
16. Marketing, PR
Cílová skupina členové: web, FB, direct mailing, materiály k propagaci AIVD ČR
Speciální reklamní předměty: Tácky pod šálky, pastelky na flipchart
Vzdělávací produkty AIVD ČR jako marketingový produkt (e-learningový kurz pro lektory, test
lektorských dovedností na webové stránky, video – jak špatně lektorovat)
Úkol: Zrušit Infoservis jako neefektivní nástroj, nahradit jej servisem zpráv na FB stránce
https://www.facebook.com/aivd.cz
Termín: srpen 2015 a průběžně
Odpovídá: Konupčíková

Propagace DV a oboru
Tento cíl bude prioritou pro rok 2016, aktivity budou směřovat k prosazování povinných investic do
vzdělávání – jedenkrát za 5 let má zaměstnanec nárok na prevenci proti nezaměstnanosti.

TVD v roce 2015
Výkonný výbor pověřil Ing. Janebu koordinací práce koordinátorů krajských zastoupení.
Aktivní zapojení KÚ, ÚP a vzdělavatelů by měl být cíl KKZ i centrálně, ke komunikaci s KKZ a pomoc při
koordinaci jejich práce bude k dispozici Bc. Sára Drozdová.
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
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Propagace AIVD ČR
Tento bod bude projednán na příštím zasedání VV.

Příprava nového čísla Andragogiky v praxi
Členové VV byli vyzváni k zaslání příspěvků do časopisu Andragogika v praxi. Uzávěrka je 25. 8. 2015.
Seznam rubrik a jejich „patronů“ - členů VV:
Plánované akce
– Konupčíková

NSK

Za oponou vzdělávání dospělých
– Dvořáková, Langer

Nové projektové období
– Brabcová

Nestor dalšího vzdělávání dospělých
– Palán

Pakt zaměstnanosti
– Janeba

Rozhovor
- Brabcová, Konupčíková

TVD

Kvalita DV
- Kazík

Desatera
– Konupčíková

Kvalita ve vzdělávání – nekvalita
- Kazík, Brabcová

Další vzdělávání mladých
– Široký

Z výkonného výboru
- Konupčíková

Tady podnikáme
- Brabcová

E-learning
- Fiala

Z praxe

– Široký

– Bezchleba

- Jírů

DVPP
– Gamba
Všichni autoři dodají články dle Informací pro přispěvatele Andragogiky v praxi.
Úkol: Kancelář AIVD ČR zajistí rozeslání těchto informací na patrony rubrik a ti dále na své přispěvatele.
Kancelář AIVD ČR eviduje zaslané příspěvky a v dohodnutém termínu předá do DTP studia k sazbě.
Zkontroluje, že ke každému příspěvku dodal autor fotku a přesný název instituce, ve které autor
pracuje, případně další foto/grafické podklady. Všechny fotky musejí být autorsky zajištěny a v dobré
kvalitě.

Různé
Úkol: Vytvořit popis pracovních činností pracovníků kanceláře AIVD ČR
Termín: 24. 9. 2015
Odpovídá: Konupčíková, Langer

Úkol: Absolvovat schůzky s novou ministryní na MŠMT (popř. pověřeným náměstkem) a náměstkem
Markem na MPSV.
Termín: do 24. 9. 2015
Odpovídá: Brabcová
Další zasedání VV je plánováno na 24. 9. 2015.
12. listopadu – VV a konference AIVD ČR
9. 12. – VV a vánoční setkání členů

V Praze dne 1. 7. 2015
Zapsala: Mgr. Erika Konupčíková

Schválil: prezidentka AIVD ČR
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