Zápis ze zasedání
výkonného výboru AIVD ČR, o.s.
konaného dne 5. února 2015 v Praze
Prezence
Přítomni
Výkonný výbor AIVD ČR, o.s. (VV):, Mgr. Jana Brabcová, Mgr. Erika Konupčíková, PhDr. Zdeněk Palán
Ph.D., Mgr. Dušan Bellovič, , PhDr. Marie Jírů, Mgr. Tomáš Langer, PhDr. Bohumír Fiala, PhDr. Petr Kaplan,
Mgr. Petr Kazík, Mgr. Jaroslav Bezchleba
KK: Ing. Pavla Čmuchová

Nepřítomni
VV: Mgr. Jakub Stárek
KK: Ing. František Janeba - omluven

Zasedání


Zasedání se zúčastnilo celkem 10 z 11 členů VV, zasedání tedy bylo usnášeníschopné.

Podnět člena AIVD ČR k diskriminaci vzdělávacích institucí ve výběrových řízeních


Výkonný výbor projednal podnět Ing. Širokého k diskriminaci vzdělávacích institucí ze strany úřadů
práce vůči školám a školským zařízením. Tyto instituce mohou využívat materiální a technické
zařízení primárně určené pro výuku žáků. VV považuje tento podnět za velice závažný a důležitý a
žádá reakci ze strany AIVD ČR.



Členové VV potvrdili nerovné podmínky pro vzdělávací instituce i v jiných aspektech práce –
například ve smlouvách k RIPům nebo v Licenčních smlouvách v projektech OP VK a OP LZZ.

Úkoly pro ředitelku Konupčíkovou:
1. Napsat dopis do firmy Microsoft s požadavkem o stanovisko k vyrovnání podmínek pro vzdělávací
instituce – členy AIVD ČR. Zároveň poslat znění dopisu na MŠMT a GŘ ÚP.
2. Napsat oficiální dopis se stížností proti postupu úřadů práce se smlouvami v RIP, dle podkladů, které
v pondělí zašle Mgr. Bellovič. – tento dopis zaslat k připomínkování VV a schválení per rollam.
Následně zaslat Mgr. Karmazínovi na GŘ ÚP a oficiálně na MPSV.
3. Požádat MPSV o odpověď na dopis, zaslaný v listopadu 2014 se žádostí o vysvětlení nerovného
přístupu ke vzdělávacím institucím.
4. Požádat o právní analýzu k zadávací dokumentaci a smlouvě k RIP, vzhledem k tomu, že ze
smlouvy vyplývají pouze sankce, a to i za pochybení úřadů práce.
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Vyhodnocení stávajících a příprava následujících akcí AIVD ČR, o.s. na rok 2015
Členové výkonného výboru byli informováni o akcích AIVD ČR, plánovaných na 1. čtvrtletí roku 2015.
Ředitelka Konupčíková dále informovala o již každoroční konferenci v rámci aktivit Pracovní skupiny AIVD
ČR pro vzdělávání starších dospělých Vzdělávání 3. věku – příležitost pro společnost, která se bude konat
v Mladé Boleslavi ve dnech 19. a 20. února 2015.

Příprava valné hromady a voleb do orgánů AIVD ČR
Ředitelka Konupčíková informovala o nominacích členů do výkonného výboru a na prezidenta AIVD ČR.
Nominace se provádí elektronicky do formuláře, v současné době jsou k dispozici nominace jak na
prezidenta AIVD ČR, tak i na členy do dalších orgánů.
Nominovat kandidáty je možno až do valné hromady, ředitelka Konupčíková zajišťuje souhlasy kandidátů a
připraví kandidátní listinu, volební lístky a vyjádření kandidátů.
Valná hromada se bude konat dne 8. 4. 2015 a kancelář AIVD ČR zajistí její zdárný průběh.

Přijetí nových členů
Výkonný výbor přijal do řad členů AIVD ČR tyto instituce:


Systémy jakosti s.r.o.



Okresní hospodářská komora Liberec



Věstr



Mai Le Tuyet



European School of Business & Management SE

Příprava nového čísla Andragogiky v praxi
Členové VV byli informováni o kladných reakcích na nové číslo časopisu Andragogika v praxi ze strany
čtenářů, členských institucí i jiných organizací. Bude dále nutné nastavený standard i nadále udržovat.
Uzávěrka dalšího čísla Andragogiky v praxi je 28. 2. 2015.
Seznam rubrik a odpovědnosti členů VV:
Editorial prezidenta

– Dr. Palán

Plánované akce

– Mgr. Konupčíková

Strategické dokumenty/strategie AIVD ČR

– Mgr. Konupčíková

Ze života AIVD ČR
– u nás (AIVD ČR) ve vztahu ke vzdělávání

– Mgr. Konupčíková

Tady vzděláváme
(podmínky pro vzdělávání dospělých)

– Mgr. Brabcová
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Aktuální výzvy v rámci operačních programů

- Mgr. Konupčíková

Metodika, didaktika

- Mgr. Langer, Dr. Fiala

Inovace ve vzdělávání

- Mgr. Langer, Dr. Fiala

Kvalita ve vzdělávání – nekvalita

- Ing. Kazík, Mgr. Brabcová

Zaujalo nás

- Mgr. Langer

Trápí nás

- Mgr. Brabcová

Nestor dalšího vzdělávání dospělých

- Dr. Palán

Perly ze zápisníku lektora

- Mgr. Bezchleba

Podělte se o zkušenost

-

Ze života NSK

- Mgr. Bellovič

Právní poradenství

- Dr. Kaplan, Mgr. Konupčíková

Poradenství
Příklady dobré praxe / Příklady špatné praxe

- Dr. Jírů

Kancelář AIVD ČR zajistí ke každému příspěvku fotku a zjistí přesný název instituce, ve které autor pracuje.
Všechny fotky musejí být autorsky zajištěny a v dobré kvalitě.
Jana Brabcová připraví kalkulaci na rozšířenou podobu časopisu.
Mgr. Brabcová a Mgr. Langer navrhnou ceník inzerce v časopise.
Pro studenty andragogiky a centra dalšího vzdělávání v krajích by mělo být umožněno zpřístupnění
elektronické verze za poplatek. Je možné využít webového systému (jako infoservis) – ředitelka
Konupčíková projedná s webmasterem.

Soutěže kvality
Členové VV byli informováni o rozhodnutí PS o kvalitu o změnách v podmínkách soutěže. Termín odevzdání
přihlášek do soutěže byl prodloužen do 8. března 2015, veřejné finále proběhne na valné hromadě asociace.
Ředitelka Konupčíková obešle členskou základnu s informacemi o soutěžích a kancelář AIVD provede
telefonický kontakt se členy.

Různé


Mgr. Brabcová jednala s firmou Jobs.cz, která má zájem o články z časopisu Andragogika v praxi.
Požádala proto o výhodnější podmínky využívání služeb Jobs.cz pro členy AIVD ČR. V současné době
čekáme na nabídku.



Ředitelka Konupčíková informovala členy VV o zájmu DZS o generálním partnerství platformy EPALE a
AIVD ČR. Podmínky partnerství byly VV předloženy a schváleny.

Další zasedání VV je plánováno po valné hromadě v dubnu 2015.

V Praze dne 9. 2. 2015
Zapsala: Mgr. Erika Konupčíková

Schválil: prezident AIVD ČR
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