Zápis ze zasedání
výkonného výboru AIVD ČR, o.s.
konaného dne 19. května 2015 v Praze
Prezence
Přítomni
Výkonný výbor AIVD ČR, o.s. (VV): Jana Brabcová, Dušan Bellovič, Marie Jírů, Bohumír Fiala, Jaroslav
Bezchleba, Pavla Čmuchová, František Janeba, Ilona Štorová, Robert Gamba, Pavel Široký
KK: Petr Kaplan, Markéta Šupplerová
Výkonná ředitelka: Erika Konupčíková

Nepřítomni - omluveni
VV: Tomáš Langer, Petr Kazík, Leopold Podmolík
KK: Mgr. Mirka Maťátková

Zasedání
Zasedání se zúčastnilo celkem 10 ze 13 členů VV, zasedání tedy bylo usnášeníschopné.

Podněty členů VV AIVD ČR
Členové výboru byli prezidentkou vyzváni k formulování priorit ve fungování výkonného výboru a AIVD ČR
jako takové.
Robert Gamba: Je předsedou PS DVPP, kde vidí dva dlouhodobé problémy – Kariérní řád a jeho
implementaci a systém akreditací v DVPP - navrhuje implementovat principy ratingu do akreditací MŠMT a
vymínit si jednání AIVD ČR s MŠMT v těchto bodech.
Pavel Široký: Najít užitečnost AIVD ČR pro členy a pro partnery, kteří přinesou finanční prostředky.
Jaroslav Bezchleba: Centrální koordinace TVD – aktivní účast krajů a dalších sociálních partnerů. Dále
implementace ratingu, nezávislých zkoušek v NSK a publikace návodů na kalkulace kurzů apod.
Ilona Štorová: Je projektovou manažerkou projektu AIVD ČR Implementace Age Managementu v ČR, dále
členkou PS Rady vlády pro seniory a PS pro společenskou odpovědnost organizací na MPO. Prioritou je
implementace Age Managementu za AIVD ČR jako nositele dvou úspěšných projektů, koordinace činnosti
PS pro vzdělávání starších dospělých, jíž je místopředsedkyní, a spolupráce s FDV.
Markéta Šupplerová – členka kontrolní komise: Propojení univerzitního prostředí a AIVD ČR, programy CŽV,
zajištění KKZ na území Olomouckého kraje a spolupráce na festivalu vzdělávání AEDUCA.
Marie Jírů: je členkou Národní rady kvality (skupina vzdělávání), se kterou je nutné spolupracovat. Další
priority: rating, kvalita ve vzdělávání, propagace práce v AIVD ČR a na TVD.
Pavla Čmuchová: Fungování TVD v MS kraji, spolupráce s ÚP, zlepšení kvality zkoušek v NSK. V novém
programovém období je třeba vyjednávat již v současné době o podobě výzev. Podpořit členství zástupců
AIVD ČR v Paktech zaměstnanosti v krajích. Zbavit se firem, které AIVD škodí.
František Janeba: Po dlouhé době je členem R RLZ v kraji, pokoušel se také stát členem Paktu
zaměstnanosti, co se nepodařilo úplně, nicméně zástupce AIVD ČR v Pardubickém kraji bude ve výboru
Paktu zaměstnanosti. Svoji angažovanost vidí v koordinaci TVD na celorepublikové úrovni.
Bohumír Fiala: metodik ve vzdělávání dospělých. Prioritu vidí v práci na databance Andromedia, aby mohli
členové využívat také konkrétního výstupu AIVD ČR.
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Petr Kaplan – člen kontrolní komise: Rating, poradenství a rekvalifikace. Zmiňuje dvoukolejnost vedení ÚP
(GŘ a MPSV) i to, že jejich práce nebyla dobře hodnocena. Prioritu vidí v razantnějším přístupu k ÚP,
navrhování a nabízení řešení pro problémy s ÚP.
Dušan Bellovič: Změnit nastavení vnímání AIVD ČR, tak abychom se stali partneři institucí, ne, že jsme jen
trpěni. Hrajeme si na kvalitu ve vzdělávání bez dalších konsekvencí.
Jana Brabcová: Členka Monitorovacího výboru OPZ. Priority: Orientace na zakázky a finanční prostředky pro
členy, připomínkování systému OPZ. Další priority: „být vidět“ - marketing a PR AIVD ČR, kvalita a rating do
výběrových řízení, jednání s hráči na trhu, kteří ovlivňují podnikatelské prostředí – MPSV, MŠMT, MPO, MF,
HK, FDV… Být neopomenutelným partnerem pro spoluvytváření prostředí.

Stanovení cílů pro další období VV
Z předchozích vyjádření členů VV a KK vyplynuly následující oblasti zaměření činnosti VV:


Ovlivňování systému akreditací, autorizací a profesních kvalifikací



Fungování NSK a ovlivnění činnosti sektorových rad



Rating, kvalita



Spolupráce s univerzitami, školami, státními institucemi



Pakty zaměstnanosti



Andromedia



Rozbíjení lobby



Zakázky pro členy



DVPP, kariérní řád



Stát se významným partnerem pro státní a vládní instituce



Užitečnost AIVD ČR pro členy i partnery



Vzdělávání členů asociace



Projekty (OPZ, MPO a další)



Financování AIVD ČR



Vydávání časopisu Andragogika v praxi



Marketing, PR



Zajištění výhod pro členy v kooperaci s dalšími partnery

Výčet cílů bude revidován na dalším zasedání VV, neboť někteří členové nebyli přítomni.

Stanovení oblastí odpovědnosti pro všechny 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 VV navrhli následující rozdělení:


MŠMT – Brabcová; Široký



MPSV – Brabcová; Bellovič



MF – Čmuchová



MMR – Brabcová;



GŘ ÚP – Bellovič



FDV – Štorová, Konupčíková



DZS – Langer, Konupčíková
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KÚ – KKZ



Krajské pobočky ÚP – KKZ



Hospodářská komora – Podmolík



PS Rada vlády pro seniory – Štorová



PS pro společenskou odpovědnost firem – Štorová



Národní poradenské fórum – Konupčíková



Národní rada pro kvalifikace – Konupčíková



Pakty zaměstnanosti – KKZ



UZS ČR- Langer

Revize kontaktů bude provedena na příštím zasedání VV.

Systém zastupitelnosti
Členové odpovědní za zastupování ve zmíněných orgánech by měli být zastupitelní a delegovatelní.
Z každého jednání na orgánech státní správy a samosprávy a příspěvkových organizací 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.

Personální záležitosti a fungování kanceláře AIVD ČR, rozsah činností
Členové VV byli seznámeni s fungováním kanceláře, s popisy pracovních činností pracovníků kanceláře,
výší jejich úvazků a odpovědností.
Do příštího zasedání vypracuje ředitelka návrh na práci kanceláře, otevírací dobu, dostupnost pracovníků,
dle snímků pracovních dnů také odpovědnosti a možné navýšení úvazků včetně finančního zajištění.

TVD v roce 2015
Do příštího zasedání VV připraví J. Bezchleba ve spolupráci s F. Janebou plán na realizaci TVD 2015.

Propagace AIVD ČR
Tento bod bude projednán na příštím zasedání VV.

Pevné nastavení termínů setkání VV na letošní rok
Termíny zasedání VV pro rok 2015:
 29. – 30. 6. – Výjezdní zasedání
 24. 9.
 12. 11. – VV a konference AIVD ČR
 9. 12. – VV a vánoční setkání členů AIVD ČR

Výjezdní zasedání VV - termín, obsah
Výjezdní zasedání se uskuteční v termínu 29. – 30. 6. v Podhradí u Ledče n/Sáz. Areál je za obcí Sechov,
20 km od dálnice D1 nedaleko Ledče nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod. Z AIVD ČR bude hrazeno
ubytování, večeře, snídaně a oběd pro každého člena VV a KK.

Přijetí nových členů
VV přijal do řad členů AIVD ČR tyto instituce:


Ing. Miroslav Sázovský



jobjob s.r.o.



Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR
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Příprava nového čísla Andragogiky v praxi
Členové VV byli vyzváni k zaslání příspěvků do časopisu Andragogika v praxi s uzávěrkou 25. 5. 2015.
Seznam rubrik a jejich „patronů“ - členů VV:
Plánované akce

– Konupčíková

Za oponou vzdělávání dospělých

– Dvořáková, Langer

Nestor dalšího vzdělávání dospělých

– Palán

Rozhovor

- Brabcová, Konupčíková

Soutěže kvality 2015

- Kazík

Vítězové soutěží kvality

– Konupčíková

Kvalita ve vzdělávání – nekvalita

- Kazík, Brabcová

Z výkonného výboru

- Konupčíková

E-learning

- Fiala

DVPP

– Gamba

NSK

– Široký

Nové projektové období

– Brabcová

Pakt zaměstnanosti

– Janeba

TVD

– Bezchleba

Desatera

– Konupčíková

Další vzdělávání mladých

– Široký

Tady podnikáme

- Brabcová

Z praxe

- Jírů

Všichni autoři dodají články dle Informací pro přispěvatele Andragogiky v praxi. 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
Všichni členové VV obdrží vizitky.
E-mailem jim budou zaslány strategické dokumenty AIVD ČR k prostudování a návrhům na revizi do příštího
VV.
Ředitelka Konupčíková byla pověřena formulací dopisu o diskriminaci VI vůči školám v zadávací
dokumentaci výběrového řízení v Královehradeckém kraji.
Další zasedání VV je plánováno na 29. - 30. 6. 2015.

V Praze dne 19. 5. 2015
Zapsala: Mgr. Erika Konupčíková

Schválila: Mgr. Jana Brabcová
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