Zápis ze zasedání
výkonného výboru AIVD ČR, o.s.
konaného dne 24. října 2013 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,
Mgr. Jakub Stárek.
Hosté: Mgr. Klára Bezděková, Mgr. Martin Sycha, PhD.

Nepřítomni
VV: Mgr. Tomáš Langer, PhDr. Bohumír Fiala
KK: Zasedání kontrolní komise se uskuteční dne 17.3. 2014 ve 13:00.

Zasedání


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

Program
Vyhodnocení strategie za loňský rok















Získat zastoupení v Radě vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost, resp. v jejím
výboru pro vzdělávání. – nepodařilo se, ale v současné době je Rada nefunkční a má menší váhu.
Uzavřít partnerské smlouvy s Úřadem práce ČR a představiteli zaměstnavatelů. Uzavřít smlouvy
s GŘ ÚP se nepovedlo, ale spolupráce funguje (podpora TVD a konference AIVD ČR), funkční je i
stará smlouva a jde ji aktualizovat.
Zajistit zastoupení asociace ve všech krajích ČR. Zastoupení asociace je ve všech krajích, kromě
Středočeského, většina krajských koordinátorů TVD pořádala
Zajistit zastoupení asociace v krajských Radách pro rozvoj lidských zdrojů. Tam, kde koordinátoři
pracují jsou také členy R RLZ.
Uspořádat odborné akce ve spolupráci s univerzitami. Odborné akce ve spolupráci s univerzitami
funguje napříč konferencemi. Jde o FF UK v PS pro kvalitu a PS seniorů. S Mendelovou univerzitou
na konferenci ICCOLE (září), ČZU (studenti na praxi v září a lednu). Masarykova univerzita v oblasti
Age Managementu a jejich konference k profilu studenta andragogických studií.
Vydat nejméně 4 tiskové zprávy a uspořádat nejméně 1 tiskovou konferenci. Tisková konference –
Age Management, TZ – Vyhlášení soutěží kvality, Vyhlášení TVD, Výsledky soutěží kvality, Zahájení
projektu Implementace Age managementu v ČR.
Stát se autorizovanou osobou profesní kvalifikace „Lektor dalšího vzdělávání“. AIVD ČR se stala AO
v květnu 2013 „Lektor dalšího vzdělávání“ – 12 vyzkoušených profesních kvalifikací
Rozšířit členskou základnu alespoň na cca 230 členů. - V současné době se počet členů pohybuje
kolem 220.
Ustavit regionální kooperační fóra v krajích ČR pro spolupráci vzdělavatelů, zaměstnavatelů,
krajských úřadů, Úřadu práce ČR a jiných institucí. - Regionální koordinace vzdělavatelů a
kooperační forum nebo kulatý stůl bylo zakomponováno do TVD. Proces je nastartovaný, nejhorší je
spolupráce s ostatními vzdělavateli, členy AIVD.
Získat finanční příspěvek na TVD alespoň ze tří zdrojů. Finanční zdroje byly 3, (MPSV/ , Unie
zaměstnavatelských svazů/MŠMT)
Vyhlásit soutěž „Lektor/ka roku“ a „Vzdělávací instituce roku“. Soutěže byly vyhlášeny, bohužel se do
Lektora roku přihlásil pouze jediný účastník – soutěž musela být zrušena. Institucí roku 2013 se stala
Channel Crossings.
Realizovat Týden vzdělávání dospělých ve všech krajích ČR. TVD proběhl ve všech krajích kromě
Olomouckého a Středočeského kraje, někde byla pouze jediná akce, jinde masivní. Ročník 2013 by
se dal nazvat Ročníkem menších akcí.
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Navazovat spolupráci se všemi klíčovými hráči v oblasti vzdělávání v ČR - Spolupráce s klíčovými
hráči /ministerstva a příspěvkové organizace včetně zahraniční funguje. Jsme více zapojeni ve
Fondu dalšího vzdělávání.

Cíle pro rok 2014
Mgr. Konupčíková seznámila VV s cíli pro rok 2014.
 Navazovat spolupráci se všemi klíčovými hráči v oblasti vzdělávání v ČR.
 Iniciovat včlenění kvality vzdělávání a ratingu vzdělávacích institucí do Nového zákona o veřejných
zakázkách
 Iniciovat jednání o snížení DPH ve vzdělávání
 Spolupracovat s autorizujícími orgány v rámci NSK
 Zajistit zastoupení asociace ve všech krajích ČR.
 Zajistit zastoupení asociace v krajských Radách pro rozvoj lidských zdrojů.
 Realizovat Týdny vzdělávání dospělých ve všech krajích ČR.
 Získat finanční příspěvek na Týdny vzdělávání dospělých alespoň ze tří zdrojů.
 Uspořádat odborné akce ve spolupráci s univerzitami.
 Uspořádat konferenci na téma …
 Vydat nejméně 4 tiskové zprávy a uspořádat nejméně 1 tiskovou konferenci.
 Rozšířit členskou základnu alespoň na cca 230 členů.
 Vyhlásit a realizovat soutěž „Lektor/ka roku“ a „Vzdělávací instituce roku“.
Poznámky k realizaci:
1. Umožnit Týdnům vzdělávání dospělých průběh celoročně – idea byla projednána. Tradiční termín
zůstává, ale pokud by někdo chtěl akce na jaře, je to možné zrealizovat.
2. Datum konference 20. 11. 2014 a téma „Nastavení dalšího programovacího období v projektech
ESF“, druhé téma Kvalita vzdělávání, Financování dalšího vzdělávání (veřejná výběrová řízení,
fondy ESF, vícezdrojové financování), poplatek 1000,- Kč.
3. Posouzení návrhu stát se Kontrolním orgánem soustavy kvalifikací, hlídat kvalitu zkoušek v rámci
NSK. Z diskuse převládl názor:
 zvážit postup AIVD ČR z hlediska zájmů autorizovaných osob, zájmů státní x komerční
sektor a celého procesu
 prodiskutovat s kontrolním řádem ministerstva
4. Iniciovat, aby vzdělávání bylo vyjmuto ze zákona o veřejných zakázkách.
5. Iniciovat návrh na změnu zákona o DPH o úpravě sazby DPH, historicky bylo v nižší sazbě).
6. Iniciovat změnu Živnostenského zákona (změna na živnost vázanou v návaznosti na NSK).

Plán činnosti
Mgr. Konupčíková přednesla Plán činnosti, který je součástí tohoto zápisu jako Příloha č. 1.
Stěžejní akce asociace jsou:
 Profesionální lektor (letos včetně jednoho běhu v Olomouci)
 Příprava autorizovaných osob
Dále se bude pokračovat v organizaci seminářů a lektorských dílen.
Plánované konference 2014:
 Learntec v Karlsruhe (proběhlo)
 Vzdělávání 3. Věku – příležitost pro společnost (konference proběhla jako akce PS VSD)
 Forum Industriale (proběhlo)
 Lingua Show (dodat odborné přednášky spíše na téma rekvalifikace, lze přidat materiály členských
organizací na našem stánku, 30% sleva na stánek, za 2000,- Kč může stát osoba z členských
organizací max. 5 firem) – nejpozději do příštího týdne,
 Infotec – 7.5. 2014 – nabídka vystoupení na konferenci o systému dalšího vzdělávání v ČR
v angličtině, článek v celoevropském časopise finského editora v angličtině
 E-lerning Forum – 16. 4 2014
 Disco – zvýhodněná cena, virtuální realita
 Icolle – Brno, 16, - 17. 9
 Aeduca – Olomouc, 9.-10.10.
 Konference AIVD ČR – 20.11.
 Pro HR Expo – prosinec
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TVD – oficiální zahájení bude tiskovou zprávou a přes web. Budeme ale hledat slavnostní příležitost, kde se
informace oznámí veřejně v průběhu září.

Rozpočet 2014




K náhledu byla výsledovka hospodaření za rok 2013, který byla okomentována Mgr. Konupčíkovou.
Byl předložen návrh rozpočtu pro rok 2014 v souvislosti s čerpáním rozpočtu v roce 2013
a okomentován v oblasti přímých i nepřímých nákladů.
Byly vzneseny připomínky k vydávání časopisu Andragogika ve vztahu k nákladům a kvalitě
časopisu. Články nejsou zrecenzovány a časopis asociaci neprezentuje. Do dalšího VV budou
zjištěny další varianty vydávání a podmínky samostatného vydávání elektronické podoby časopisu,
personálního zajištění redakce, výběru článků atp.

Hlasování
Plán činnosti na rok 2014 a rozpočet na rok 2014 byl schválen jednomyslně.

Ostatní






Jakub Stárek informoval o aktuální situaci na MŠMT v souvislosti se svým odchodem z funkce.
Reforma na MŠMT je ve spojení útvarů v oblasti dalšího vzdělávání (rekvalifikace, kariérní
poradenství a vzdělávání pedagogických pracovníků), takže útvar je akceschopnější a systémově
nastaven. Nové vedení představuje ředitelka Lenka Šmídová.
Mgr. Brabcová informovala o návštěvě v rámci delegace za Unii zaměstnaneckých svazů u ministra.
Návrh na realizaci Kulatého stolu bude předložen náměstkovi. Není jednotná analýza potřeb trhu
práce. Predikce jsou v rámci projektu Překvap. Kompetenční zákon o rozdělení kompetencí MŠMT a
MPSV, rád by zastřešil kompletně další vzdělávání. 9,8 % vzdělávaných v dalším vzdělávání je
predikce pro rok 2014. Tendence emancipace vzdělávání dospělých. Důraz bude na propagaci
vzdělávání celkově. Další jednání bude o daňových záležitostech. Byly předány podklady o ratingu.
Noví členové budou zasláni elektronicky Per rollam.

Valná hromada AIVD ČR proběhne 2. 4. 2014.
Další zasedání bude 5. června 2014.

V Praze dne 13. 3. 2014
Zapsala: Mgr. Erika Konupčíková

Schválil: prezident AIVD ČR
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