Zápis ze zasedání
výkonného výboru AIVD ČR, o.s.
konaného dne 05. června 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. Petr Kaplan, PhDr. Marie Jírů, Mgr. Jaroslav Bezchleba, , Mgr. Petr Kazík,
PhDr. Bohumír Fiala

Nepřítomni
VV: Mgr. Tomáš Langer, Mgr. Jakub Stárek

Zasedání


Zasedání se zúčastnilo celkem 9 z 11 členů VV, zasedání tedy bylo usnášeníschopné.

Program





Zasedání bylo zahájeno schválením programu. V prvním bodě byl nastíněn Mgr. Brabcovou nový
koncept časopisu Andragogika v praxi. Seznam rubrik byl schválen a k jednotlivým rubrikám byly
doplněny jména členů VV, kteří za ně zodpovídají a budou na toto téma vyhledávat vhodné
příspěvky.
Mgr. Konupčíková informovala o registraci značky názvu časopisu na Úřad průmyslového vlastnictví.
Ten se vyjádří po uplynutí příslušných zákonných lhůt.
Rubriky časopisu s odpovídajícími osobami je uveden v následujícím přehledu:

Časopis Andragogika v praxi
Rubriky:
Editorial prezidenta
Plánované akce
Strategické dokumenty/strategie AIVD ČR
Ze života AIVD ČR
– u nás (AIVD ČR) ve vztahu ke vzdělávání
Tady vzděláváme
(podmínky pro vzdělávání dospělých)
Aktuální výzvy v rámci operačních programů
Metodika, didaktika
Inovace ve vzdělávání
Kvalita ve vzdělávání – nekvalita
Zaujalo nás
Trápí nás
Nestor dalšího vzdělávání dospělých
Perly ze zápisníku lektora
Podělte se o zkušenost
Ze života NSK
Právní poradenství
Poradenství
Příklady dobré praxe / Příklady špatné praxe
Komerční prezentace firem

– Dr. Palán
– Mgr. Konupčíková
– Mgr. Konupčíková
– Mgr. Konupčíková
– Mgr. Brabcová
- Mgr. Konupčíková
- Mgr. Langer, Dr. Fiala
- Mgr. Langer, Dr. Fiala
- Ing. Kazík, Mgr. Brabcová
- Mgr. Langer
- Mgr. Brabcová
- Dr. Palán
- Mgr. Bezchleba
- Mgr. Bellovič
- Dr. Kaplan, Mgr. Konupčíková
- Dr. Jírů
-

Příspěvky do prvního čísla časopisu se budou odesílat do 20. června na reditel@aivd.cz
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Dále je nutné vytvořit adresář firem a institucí, nutný k rozesílce časopisu.
Odpovídá: Mgr. Konupčíková – kancelář AIVD ČR do konce června max. 200 adres
Adresář by měl obsahovat kontakty na tyto instituce:
Krajské úřady - vedoucí personálního, vedoucí odborů školství
ÚP
MŠMT
MPSV
FDV
DZS
NÚV
NIDV
UZS
HK
Na krajské úřady budou získány kontakty přes KKZ.

Stížnosti členů na výběrová řízení – reakce AIVD ČR
Členové VV se shodli na nutnosti absolvování schůzek na vyšších úrovních MPSV a GŘ ÚP, Dr. Palán se
chystá na schůzku s panem náměstkem Markem, Mgr. Brabcová na schůzku s paní ministryní, kde tyto
připomínky a náměty určitě budou programu.

Aktuální stav přípravy konferencí s účastí AIVD ČR: DisCo, AEDUCA, ICOLLE
-

pozvánky na konference jsou v přílohách zápisu
konferenci AIVD ČR v listopadu bude nutné zaměřit na financování DV – nové OP, DZS, APZ apod.

Partnerství AIVD ČR – FDV, MPSV
Spolupráce s těmito subjekty byla navázána, bez další nutnosti svazovat toto partnerství písemnými
smlouvami.

KKZ
Do kanceláře AIVD ČR byla doručena žádost paní Maláskové z MsK o participaci na TVD. Současný
koordinátor, Ing. Kazík přislíbil doručit této členské instituci, stejně jako ostatním v kraji, pozvánku na
setkání, kde se bude projednávat spolupráce vzdělávacích firem v MsK v rámci TVD.

Přijetí nových členů
Byli přijati tito noví členové:
European Institute of Security and Crisis Management
Smarter trainng and consulting
Zřetel
Agentura Parole
Computer Media
Institut vzdělávání pracujících v domácnosti
Nemohli být přijati z důvodu již registrovaného IČ CCV Pedagogické fakulty UPOL – celá univerzita již je
členem AIVD ČR.
Dále nemohla být přijata přihláška pana Břetislava Voženílka – dle Stanov AIVD ČR, Část II, §3 se může stát
členem pouze instituce, tzn. právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající (s IČ).
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Různé
Dr. Palán informoval o schůzce s ministrem na MŠMT – zápis z tohoto jednání je uveden v příloze tohoto
zápisu.
Mgr. Brabcová se zúčastnila schůzky s ředitelkou odboru pro vzdělávání MŠMT – Ing. Šmídovou a
informovala členy výboru o této schůzce.
Vzhledem ke 20. ročníku TVD, zajistíme zahájení TVD v Senátu ČR – program zajistí Mgr. Bezchleba,
prostory Mgr. Konupčíková – využije kontaktu na paní Ing. Ogorníkovou, ředitelku kanceláře ministra.Termín
4. 9. 2014.
Mgr. Bellovič informoval o tom, že se společnost Marlin, s.r.o účastnila na popud vedení AIVD ČR
dobrovolného auditu institucí vzdělávajících v sociálních službách v rámci projektu probíhajícího na FDV.
Informoval o velice korektním a profesionálním přístupu a doporučil tento audit i dalším institucím, přislíbil
také článek na toto téma do časopisu Andragogika v praxi.

Další zasedání VV je plánováno na 4. září 2014.

V Praze dne 05. 06. 2014
Zapsala: Mgr. Erika Konupčíková

Schválil: prezident AIVD ČR
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Příloha

AIVD – jednání s ministrem Chládkem 30.5.2014
1) Strategie CU – 2007 - KONCEPT (web není aktualizován od roku 2012)


Sladění vzdělávací nabídky s potřebami trhu práce – skončilo v roce 2010 vypracováním
finální verze



Monitoring dalšího vzdělávání - skončilo vypracováním finální verze (2010)



Kvalita dalšího vzdělávání – realizována PK Lektor dalšího vzdělávání. Bez realizace:
rating vzdělávacích institucí.
AIVD jako certifikační orgán?



Podpora nabídky dalšího vzdělávání – stimulace poptávky - TVD



Informační a poradenský systém – koordinace řízení






dosažení dohody mezi MŠMT a MPSV o vymezení jejich odpovědností a rolí v oblasti DV
zřízení funkce meziresortního koordinačního orgánu
zřízení funkce metodické centrum sítě
zapojení krajů do řízení a monitorování činnosti IP sítě pro DV



Uznávání výsledků dalšího vzdělávání

2) Snížení DPH u všech vzdělávacích akcí
 DV živnost volná – zákl. sazba daně
 Osvob. od daně - školy, akred. programy, jazykové vzděl. uznávané MŠMT, PK dle
NSK pouze když vzděl. a zk. dělá jeden subjekt
3) Zákon o veřejných zakázkách
 Usilování o vyjmutí DV ze zákona
 Možná spolupráce na metodice k zakázkám a výběrovým řízením (základní šablony
na zadávání zakázek o vzdělávání, sestavení ceny v místě a čase obvyklé);
možnost využití ratingu
4) Spolupráce na výzvách v rámci nových operačních programů
5) Strategie vzdělávací politiky (role CU a DV potlačena – viz pozn.)

Přísliby ministra:
 Podívá se na KONCEPT z hlediska možné realizace výše uvedený materiál mu byl předán)
 Zadá rating vzdělávacích institucí a vítá nabídku AIVD jako možný certifikační orgán
 Bere TVD jako významnou část stimulace poptávky, přebere záštitu a přispěje. Nutno
poslat dopis (mail) vedoucí oddělení protokolu Ing. Lucii Ogorníkové (tel. 234812186, mobil
602581141, mail: lucie.ogornikova@msmt.cz) se žádostí o záštitu a zdůvodněnou žádost o
50 tis. Dále je ochoten zajistit senát na zahájení TVD, pokud budeme chtít.
 Osvobození IVD od daně bere v potaz, souhlasí, ale ví, že je to běh na delší trať
 Vyjmutí akcí DV ze zákona o veřejných zakázkách bere na vědomí s tím, že se v současné
době dělá novela a mohlo by se uvažovat reálně. Musí se mu to ještě připomenout. Není
proti dalšímu setkání za čas.
 Vítá spolupráci s AIVD a hned dal pokyn přítomné Ogorníkové, aby AIVD zařadila mezi
instituce, které se budou vyjadřovat k tvorbě základních dokumentů na MŠMT.
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