Zápis ze zasedání
výkonného výboru AIVD ČR, o.s.
konaného dne 29. října 2014 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

Nepřítomni
VV: Mgr. Jakub Stárek, PhDr. Petr Kaplan, Mgr. Jaroslav Bezchleba, Mgr. Petr Kazík

Zasedání


Zasedání se zúčastnilo celkem 7 z 11 členů VV, zasedání tedy bylo usnášeníschopné.

Program


Zasedání bylo zahájeno schválením programu. Mgr. Brabcová představila již vytištěné první číslo
nového časopisu a poděkovala všem, kteří se podíleli na jeho přípravě.

Časopis Andragogika v praxi – 2. číslo
Rubriky časopisu s odpovědnými osobami je uveden v následujícím přehledu:
Rubriky:
Editorial prezidenta
Plánované akce na 1. čtvrtletí 2015
Trocha teorie
Nestor dalšího vzdělávání dospělých – Jiří Grenar
Vyhlášení soutěží kvality
Kvalita ve vzdělávání – nekvalita
PMF – propagace akcí
Z výkonného výboru
Tady podnikáme
Téma generace X a Y
Shrnutí TVD
PS VSD
Výsledky ankety jak se vám líbila nová andragogika
Vaše reakce – na rozhovor s ministry
Rozhovor s MF a MMR
Odpovědi na dotazy členů, právní poradna

– Dr. Palán
– Mgr. Konupčíková
– PhDr. Dvořáková, Mgr. Langer
- Dr. Palán
– Mgr. Konupčíková
- Ing. Kazík, Mgr. Brabcová
- Mgr. Konupčíková
- Mgr. Konupčíková
- Ing. Procházka OHK Liberec
- Konupčíková, Mgr. Brabcová, Ing. Kazík, Dr. Frk a
Dr. Kalenda
- Mgr. Bezchleba
- Rašín
- Mgr. Konupčíková
- Mgr. Brabcová
– Mgr. Brabcová – otázky, Mgr. Konupčíková –
tiskové odd. ministerstev, Mgr. Stárek – MF
- Mgr. Konupčíková – obeslat členy s výzvou o
sdělení dotazů

Příspěvky do 2. čísla časopisu se budou odesílat do 30. listopadu 2014 na reditel@aivd.cz

Příprava konference a vánočního setkání AIVD ČR
Členové VV byli informováni o programu konference Příležitosti a hrozby dalšího vzdělávání v příštím
programovacím období.
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Mgr. Konupčíková informovala o odmítnutí zástupců MPSV účasti na konferenci. Dr. Palán v této souvislosti
kontaktuje pana náměstka Marka a pokusí se zvrátit rozhodnutí MPSV.
V odpoledních hodinách bude probíhat workshop k artikulaci memoranda – výstupu konference o
problémech institucí, poskytujících další vzdělávání.
Účast na konferenci bude zdarma, o příspěvek byla požádána ředitelka GŘ ÚP.
Program konference je již uveřejněn na webových stránkách AIVD ČR. http://www.aivd.cz/prilezitosti-hrozbypro-dalsi-vzdelavani-v-novem-programovacim-obdobi
Vánoční setkání členů bude probíhat v prostorách AIVD ČR na Karlově náměstí, bude tak zajištěna
komornější atmosféra a příjemné prostředí.

Příprava valné hromady a voleb do orgánů AIVD ČR
Výkonný výbor zadal úkol ředitelce Konupčíkové kontaktovat členskou základnu s informací o volbách do
orgánů AIVD ČR a požádat je o nominaci členů do výkonného výboru a na prezidenta AIVD ČR. Nominace
se budou provádět elektronicky na adresu ředitelky a budou předloženy výkonnému výboru na prvním
zasedání v roce 2015.

Přijetí nových členů
British Institute of Management, s.r.o. byl přijat jako nový člen AIVD ČR.

Různé
Dopis ministryni Marksové – MPSV. Ředitelka Konupčíková napsala koncept dopisu (dle úkolu z minulého
VV) a požádala členy výkonného výboru o doplnění nebo navržení úprav do konce tohoto týdne, tj. 2.
listopadu 2014. V příštím týdnu bude dopis odeslán. Dopis je přiložen k zápisu, změny budou navrženy
elektronicky na reditel@aivd.cz.
Mgr. Konupčíková informovala členy výkonného výboru o zaslání dopisu panu ministrovi Chládkovi s žádostí
o zapojení AIVD ČR v Radě pro vzdělávání. Mgr. Langer doporučil zmínit v dopise, že víme, že se Rady
bude účastnit Doc. Veteška za ČAS.
Mgr. Brabcová navrhla kontaktovat zahraniční experty (např. Land Pritchett nebo zástupce Evropské
komise) k semináři nebo konferenci AIVD ČR. Kontakt zajistí ředitelka Konupčíková.

Další zasedání VV je plánováno na 11. prosince 2014, 10:00.

V Praze dne 29. 10. 2014
Zapsala: Mgr. Erika Konupčíková

Schválil: prezident AIVD ČR
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