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, Mgr. Tomáš Langer,
PhDr. Zdeněk Palán Ph.D., Mgr. Dušan Bellovič, PhDr. Bohumír Fiala, PhDr. Petr Kaplan, PhDr. Marie Jírů,
Mgr. Jaroslav Bezchleba,
Kontrolní komise AIVD ČR, o.s. (KK): Ing. Pavla Čmuchová, MBA,

Nepřítomni
VV: Mgr. Jakub Stárek, Ing. Petr Kazík
KK: Ing. František Janeba, PhDr. Marie Třeštíková

Zasedání


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

Program
Příprava konference AIVD ČR: Kolik stojí vzdělávání?
Výkonná ředitelka shrnula informace o nadcházející konferenci dne 20. listopadu 2013:
Termín konference bude dodržen i přes rekonstrukci sálu na MŠMT, jak vyplynulo z hlasování per rollam.
Místo konání bude hotel Amarilis, Štěpánská 18, Praha 1.
K programu:
Zahraniční řečník z EAEA - Ricarda Motschilnig z Belgie přijede a bude ubytovaná v hotelu Amarilis.
Úkol: zajistit překlad příspěvku. Zodpovídá: Konupčíková
Zástupce zaměstnavatelů - přislíbila Kofola, Motor Jikov, ale bude upřesněno
O moderování konference byl požádán viceprezident T. Langer.
O podporu konference bylo požádáno GŘ ÚP, přislíbená částka je 50 tis. Kč. Nicméně tato částka není
dostatečná, proto byl určen účastnický poplatek 1000 Kč pro členské organizace a 1300 Kč pro nečleny
AIVD ČR.
Na slavnostní vyhlášení soutěže Vzdělávací instituce roku budou pozváni novináři – bez poplatku.
Program bude ještě upraven – do konce října 2013 mají přednášející dodat anotace.
Členové výkonného výboru byli požádáni o pomoc při oslovení dalších řečníků – zaměstnavatelů a
odběratelů vzdělávacích služeb.

Příprava vánočního setkání AIVD ČR
Výkonná ředitelka informovala o připraveném vánočním setkání, které se bude opět konat v hotelu 1.
republika dne 9. 12. 2013.
Před setkáním bude zasedání VV a krajských koordinátorů, dále proběhne panelová diskuze na téma Fakta
a mýty vzdělávání dospělých vedenou Doc. Mužíkem.

Příprava Salonu DV v březnu 2014
Vzhledem k tomu, že daný formát salonu je již přežitý, nefunkční a pro vzdělávací instituce neefektivní, byla
tato akce výkonným výborem zrušena.

Návrh změny stanov (pozice odborného hosta)
VV nepovažuje změnu za nutnou, jelikož dle § 2, odst. 7 Organizačního a volebního řádu AIVD ČR
(http://www.aivd.cz/sites/default/files/2011_organizacni_a_volebni_rad.pdf) na zasedání výkonného výboru
může podle potřeby prezident přizvat další odborníky na projednávanou problematiku. Tito odborníci mají
hlas poradní.
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Úkol: Výkonná ředitelka a prezident připraví a absolvují schůzku s ministry či náměstky ministrů k nominaci
na tyto odborné hosty. Termín: po jmenování nové vlády.

Postoj AIVD ČR k výběrovým řízením ve vzdělávání
Mgr. Bellovič uvedl důvody k nutné reakci a postoji AIVD ČR v této problematice. Již několik let se jedná o
podmínkách, nejvhodnějších pro výběrová řízení ve vzdělávání, nicméně praxe je stále neuspokojivá. Kvalita
buď zaujímá ve výběrových řízeních buď minoritní část, nebo ji vůbec neumí úředníci objektivně změřit.
Systémovému řešení by prospěl rating vzdělávacích institucí, ten se však pravděpodobně zastaví s koncem
projektu Koncept.
Úkoly vyplývající z tohoto bodu:
 Dotázat se na MŠMT Jaký záměr má ministerstvo s výstupy projektu Koncept, jak naloží
s nastaveným ratingem vzdělávacích institucí. – Odp. Mgr. Konupčíková a Dr. Palán Termín: po
jmenování nové vlády
 V rámci konference AIVD ČR musí zaznít vazba Konceptu a kvality. – Odp. Mgr. Brabcová Termín:
20.11.2013
 Interní diskuze AIVD ČR, MŠMT a MPSV, možnost pozvat si i odborníky z UOHS.
 Vytvořit prostor pro sdílení špatné praxe v rámci členské základny – strukturované otázky, dotazník –
bude rozpracováno na příštím VV
 V rámci stávající spolupráce s GŘ ÚP vyjednat proškolení osob, odpovědných na ÚP za veřejné
zakázky. – bude rozpracováno na příštím VV

Vytvoření Smluvních podmínek kurzů a reklamační řád AIVD ČR
Revidovaný návrh výkonné ředitelky a viceprezidenta Langera byl schválen a bude rozeslán všem členům
VV zároveň se zápisem. Dále budou Smluvní podmínky a reklamační řád vyvěšeny na webu AIVD ČR jako
příklad ostatním organizacím.

Ostatní
VV hlasoval o návrhu Ing. Kazíka o členství ve Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje. VV tento
návrh zamítnul. Zmíněné sdružení by mělo být spíše členem AIVD ČR než naopak, nicméně tímto VV
nevylučuje spolupráci se sdružením a očekává podněty, které by tuto spolupráci mohly iniciovat.
Mgr. Langer informoval o možnosti zapojit se do pracovní skupiny v rámci Unie zaměstnavatelských svazů
v oblasti neziskových organizací. VV schválil členství v této pracovní skupině a pověřil pana PhDr. Petra
Kaplana o zastupování.
Dr. Palán byl požádán o zjištění informace, jak bude v rámci rekvalifikačních kurzů řešeno on-line
vzdělávání. Termín: zasedání Akreditační komise
Členové VV, kteří jsou zároveň členy PS pro kvalitu se ohradili proti postupu pana předsedy při svolávání
posledního zasedání PS. Žádají o plánování PS s dostatečným předstihem a nejlépe v návaznosti se
zasedáním VV.
Plán zasedání VV do konce roku 2013 a v roce 2014:
9. 12. 2013 – jen VV¨
6. 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
30. 10. 2014 - PS Q v 10:00 a VV ve 13:00
11. 12. 2014 - PS Q v 10:00 a VV ve 13:00
Valná hromada AIVD ČR proběhne 17. 4. 2014.

V Praze dne 25. 10. 2013
Zapsala: Mgr. Erika Konupčíková

Schválil: prezident AIVD ČR
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