Zápis ze zasedání
výkonného výboru AIVD ČR, o.s.
konaného dne 9. prosince 2013 v Praze
Prezence
Přítomni
Výkonný výbor AIVD ČR, o.s. (VV):, Mgr. Jana Brabcová, Mgr. Erika Konupčíková, Mgr. Tomáš Langer,
PhDr. Zdeněk Palán Ph.D., Mgr. Dušan Bellovič, PhDr. Bohumír Fiala, PhDr. Petr Kaplan, PhDr. Marie Jírů,
Mgr. Jaroslav Bezchleba, Ing. Petr Kazík

Nepřítomni
VV: Mgr. Jakub Stárek,
KK: Ing. Pavla Čmuchová, MBA, Ing. František Janeba, PhDr. Marie Třeštíková

Zasedání


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

Program


Vyhodnocení stávajících a příprava následujících akcí AIVD ČR, o.s.

Mgr. Konupčíková informovala členy výkonného výboru o akcích organizovaných AIVD ČR od začátku
září 2013 až do konce roku 2013 a v prvním čtvrtletí 2014.
Ředitelka také informovala o proběhlých zkouškách Profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání,
požádala výkonný výbor o vyjádření ke kalkulaci ceny za zkoušku a navrhla zvýšení ceny v roce 2014 na
5 000 Kč pro členy AIVD ČR a 6 000 Kč pro žadatele z nečlenských institucí. Členové výkonného
výboru navrhli zvýšení pro nečlenské organizace na 6 500 Kč. V této výši byla cena výkonným výborem
schválena. Cena pro žadatele z členských organizací byla schválena na částku 5 000 Kč.
Výkonný výbor schválil plánovanou lektorskou dílnu s názvem Příprava na zkoušku z Profesní
kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání v rozsahu 8 vyučovacích hodin cena 1 900 Kč, pro členy sleva 500
Kč.



Týdny vzdělávání dospělých 2013, schválení příspěvků KKZ na TVD 2013

Vzhledem ke skutečnosti, že Týdny vzdělávání dospělých v roce 2013 probíhají do poloviny prosince
2013, výkonný výbor bude o aktivitách koordinátorů krajských zastoupení informován elektronicky a per
rollam také schválí příspěvek na jejich činnost.
Jmenování koordinátorů krajského zastoupení AIVD ČR bude probíhat na příštím zasedání výkonného
výboru.



Činnost pracovních skupin AIVD ČR, o.s. v roce 2013

Výkonný výbor byl informován o činnosti tří pracovních skupin v rámci AIVD ČR.
PS pro DVPP se sešla dvakrát v začátku roku 2013 a uspořádala konferenci na téma Kvalita ve
vzdělávání pedagogů. Dále se její činnost utlumila. Ředitelka AIVD ČR byla pověřena ke spolupráci
s předsedou PS Dr. Robertem Gambou ve vypracování Plánu činnosti PS na rok 2014 a svolání
zasedání pracovní skupiny na leden 2014.
PS pro kvalitu v DV se sešla v roce 2013 třikrát. Uspořádala soutěž Vzdělávací instituce roku 2013 a
její činnost je také mírně utlumená. Výkonný výbor tudíž rozhodl o stejném postupu jako u předchozí PS.
Ředitelka AIVD požádá předsedu PS o program zasedání PS, která bude opět otevřena všem členům
AIVD ČR, kteří projeví zájem v PS pracovat a společně vytvoří Plán činnosti PS na rok 2014. Na tomto
zasedání také dojde k volbě vedení PS. Termín PS byl stanoven na 14. ledna 2014 ve 13:00.
Stížností člena PS na činnost předsedy PS se výkonný výbor zabýval a rozhodl o projednání tohoto
bodu na zasedání PS, včetně potvrzení volby či zvolení nového předsedy PS. Větší aktivita v souvislosti
se zasedáními a prací PS se také očekává od ředitelky AIVD a kanceláře.
PS pro vzdělávání starších dospělých je nová, dynamická a agilní PS, která se sešla od svého
založení v květnu 2013 již třikrát a plánuje uspořádání velké konference se zahraniční účastí v Mladé
Boleslavi v termínu 20. a 21. února 2014. Momentálně se vytváří program konference a organizují se
další doplňkové aktivity.
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Personální záležitosti AIVD ČR, o.s.

Členové výkonného výboru byli informování o vypracování smluv pracovníků kanceláře na rok 2014 –
ředitelky AIVD ČR a přesun PhDr. Ivany Musilové z pozice asistentky na pozici organizačního
pracovníka. Dojde k ukončení smlouvy stávající organizační pracovnici a o jejím nahrazení se rozhodne
v lednu 2014.



Přijetí nových členů AIVD ČR, o.s.

Výkonný výbor schválil 6 nových členů asociace:
Vysokou školu ekonomickou v Praze
Ingenio et Arti, s.r.o.
Palatinum s.r.o.
Triadis s.r.o.
Hello s.r.o.
Střední školu Lomnice nad Popelkou, příspěvkovou organizaci



Různé

Plán zasedání VV v roce 2014 (včetně zasedání PS pro kvalitu v DV):


13. 3. 2014 – PS Q v 10:00 a VV ve 13:00



5. 6. 2014 - PS Q v 10:00 a VV ve 13:00



Zasedání v rámci Festivalu vzdělávání AEDUCA (začátek září 2014) – jen VV



23. 10. 2014 - PS Q v 10:00 a VV ve 13:00



11. 12. 2014 - VV ve 10:00

Valná hromada AIVD ČR proběhne 17. 4. 2014.
Dotazník spokojenosti členů a zájmu o aktivní práci v AIVD ČR
Ředitelka AIVD vypracuje a rozešle všem členům dotazník, který bude sloužit k vyhodnocení práce vůči
členské základně.

E-learning forum 2014
Dr. Fiala požádal AIVD ČR o reciproční spolupráci v oblasti propagace na konferenci E-learning forum 2014
a tato byla ze strany výkonného výboru schválena.
Setkání KKZ v lednu 2014
Setkání koordinátorů krajských zastoupení proběhne dne 14. ledna 2014 v Praze v 11:00 a Ing. Bezchleba
vypracuje prezentaci k proběhlým TVD v ČR. KKZ budou vyzváni k prezentaci svých aktivit v jednotlivých
krajích.
Stížnost na práci KKZ v Moravskoslezském kraji
Stížností na činnost koordinátora KKZ v Moravskoslezském kraji se výkonný výbor zabýval, souhlasí se
stanoviskem a vyjádřením prezidenta asociace, který na stížnost odpovídal a nehodlá se zabývat osobními
spory vzdělávacích institucí v krajích.
Dále výkonný výbor v této souvislosti vybízí členské instituce o součinnost, spolupráci a větší aktivitu v rámci
Týdnů vzdělávání dospělých.

V Praze dne 10. 12. 2013
Zapsala: Mgr. Erika Konupčíková

Schválil: prezident a viceprezidenti AIVD ČR
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