Zápis ze zasedání
výkonného výboru AIVD ČR, o.s.
konaného dne 20. března 2013 v Praze
Prezence
Přítomni
Výkonný výbor AIVD ČR, o.s. (VV):, Mgr. Jana Brabcová, Ing. Petr Kazík, Mgr. Erika Konupčíková, Mgr.
Tomáš Langer, PhDr. Petr Kaplan, Mgr. Dušan Bellovič
Kontrolní komise AIVD ČR, o.s. (KK): Ing. Pavla Čmuchová, MBA, Ing. František Janeba, PhDr. Marie
Třeštíková

Nepřítomni
VV: PhDr. Marie Jírů, PhDr. Zdeněk Palán Ph.D., Mgr. Jaroslav Bezchleba, Mgr. Jakub Stárek, PhDr.
Bohumír Fiala

Zasedání


Zasedání se zúčastnilo celkem 6 z 11 členů VV, zasedání tedy bylo usnášeníschopné.

Program
Vyhodnocení Strategie AIVD ČR pro rok 2012.


Mgr. Langer informoval VV o bodech strategie, které nebyly splněny a o důvodech neplnění.
Celkově budou cíle 2012 vyhodnoceny na valné hromadě AIVD ČR Dr. Palánem.

Návrh Strategie AIVD ČR pro rok 2013.




Cíle pro rok 2013 byly VV navrženy takto:
o Získat zastoupení v Radě vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost, resp.
v jejím výboru pro vzdělávání.
o Uzavřít partnerské smlouvy s představiteli zaměstnavatelů.
o Zajistit zastoupení asociace ve všech krajích ČR.
o Zajistit zastoupení asociace v krajských Radách pro rozvoj lidských zdrojů.
o Uspořádat odborné akce ve spolupráci s univerzitami.
o Vydat nejméně 4 tiskové zprávy a uspořádat nejméně 1 tiskovou konferenci.
o Stát se autorizovanou osobou profesní kvalifikace „Lektor dalšího vzdělávání“.
o Rozšířit členskou základnu alespoň na 230 členů.
o Ustavit regionální kooperační fóra v krajích ČR pro spolupráci vzdělavatelů, zaměstnavatelů,
krajských úřadů, Úřadu práce ČR a jiných institucí.
o Získat finanční příspěvek na TVD alespoň ze tří zdrojů.
o Vyhlásit soutěž „Lektor/ka roku“ a „Vzdělávací instituce roku“.
o Realizovat Týden vzdělávání dospělých ve všech krajích ČR.
o Navazovat spolupráci se všemi klíčovými hráči v oblasti vzdělávání v ČR
VV projednal a schválil k předložení valné hromadě uvedené cíle AIVD ČR pro rok 2013.

Návrh Rozpočtu AIVD ČR pro rok 2013.


Vzhledem k nedodání relevantních podkladů ze strany účetní asociace byl tento bod přeložen na
schválení per rollam před Valnou hromadou AIVD ČR.
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Změna řídicích dokumentů AIVD ČR
 VV projednal navrhované změny ve Finančním a kontrolním řádu AIVD ČR, o.s., a to v Části IV.


Cestovní náhrady a schválil tento dokument k předložení valné hromadě AIVD ČR.
VV projednal navrhované změny v Pravidlech partnerství AIVD ČR, o.s týkající se zvýšení částek za
partnerství a schválil tento dokument k předložení na valné hromadě AIVD ČR.
VV projednal změnu Stanov AIVD ČR, o.s. týkající se institutu pozastavení členství a schválil tento
dokument k předložení na valné hromadě AIVD ČR.

Vyhodnocení dotazníkového šetření členské základny AIVD ČR
 VV vzal na vědomí výsledky dotazníkového šetření, které proběhlo mezi členy AIVD ČR v prosinci
2012 až lednu 2013.

 VV pověřuje výkonnou ředitelku ke zpracování obsahové analýzy šetření a podání informace členům
AIVD ČR. Termín: 10. 4. 2013.

Různé:
Aktuální stav přípravy: AEDUCA, Salon DV



Mgr. Konupčíková informovala o stavu příprav na AEDUCA a Salon DV.
VV pověřuje výkonnou ředitelku k zahájení příprav konference a Salonu DV v Olomouci v zářiovém
termínu, nehledě na výsledek sporu o ochrannou známku AEDUCA.

Jmenování členů AIVD ČR do Oborových skupin NÚV



Mgr. Konupčíková informovala členy VV o ustanovení Oborových skupin při NSK2 k vyváženosti
Sektorových rad a ke komunikaci výstupů NSK2 do vzdělávacích institucí.
VV pověřuje výkonnou ředitelku k oslovení členů AIVD ČR k nominaci do těchto Oborových rad.

Nové zapojení AIVD ČR do projektů ESF




AIVD ČR se zapojila v měsíci březnu do žádosti o projekt v rámci výzvy 3.2 Středočeského kraje
jako partner společnosti ARBEIT CZ, s.r.o. v projektu Online osobní kouč. Projekt by měl být zahájen
i ukončen v roce 2014. Rozhodnutí o schválení nebo neschválení padne do konce června 2013.
AIVD ČR připravuje pokračování projektu AGE MANAGEMENT, v OP LZZ - Mezinárodní spolupráci
a chystá podání žádosti do 30. 4. 2013.
VV zapojení do těchto projektů schválil.

Mezinárodní partnerství s EBSN



Mgr. Konupčíková informovala o možnostech zapojení AIVD ČR do mezinárodní sítě o výuce basic
skills, včetně ceny tohoto partnerství. VV se shodl na důležitosti tohoto tématu, jeho sledování, ale
zatím nedoporučil zapojení do evropské sítě.
VV pověřuje výkonnou ředitelku k vyžádání výstupů výzkumu PISA, ihned po jejich zveřejnění.

Stanovisko k reakci společnosti Petr Otáhal


VV projednal stanovisko společnosti Petr Otáhal ke skutečnostem uvedeným v televizním pořadu a
doporučil vyčkat na výsledky soudních sporů, zahájených společností Petr Otáhal.

Cena kvality ADDELE


VV zamítl žádost o.s. ADDELE o partnerství v udělování značek kvality pod názvem ADDELE. AIVD
ČR buduje již několikátým rokem svou značku kvality a toto partnerství nepovažuje za relevantní.

Koordinátoři krajských zastoupení AIVD ČR




VV vzal na vědomí rezignaci Ing. Výborné na pozici krajského koordinátora v Karlovarském kraji a
požádal Mgr. Brabcovou o pokrytí tohoto kraje.
Mgr. Bellovič nabídl, že přijme roli koordinátora ve Zlínském kraji, jelikož tento nebyl pokrytý jako
jediný v ČR.
VV schválil společnost Marlin s.r.o. jako KKZ ve Zlínském kraji a společnost Grafia s.r.o.
v Karlovarském kraji.
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Členství v EAEA


VV pověřil výkonnou ředitelku k aktivnějšímu zapojení AIVD ČR v aktivitách evropské sítě
vzdělávacích institucí.

V Praze dne 20. 03. 2013
Zapsala: Mgr. Erika Konupčíková

Schválil: Mgr. Jana Brabcová a Mgr. Tomáš Langer
– viceprezidenti AIVD ČR
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