Zápis ze zasedání
výkonného výboru AIVD ČR, o.s.
konaného dne 15. října 2012 v Praze
Prezence
Přítomni

Výkonný výbor AIVD ČR, o.s. (VV): PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D., Mgr. Dušan Bellovič, Mgr. Jana Brabcová,
PhDr. Bohumír Fiala, PhDr. Petr Kaplan, Mgr. Bc. Erika Konupčíková, Mgr. Tomáš Langer
Kontrolní komise AIVD ČR, o.s. (KK): -

Nepřítomni

VV: Mgr. Jaroslav Bezchleba, PaedDr. Jiří Grenar, PhDr. Marie Jírů, Ing. Petr Kazík, Mgr. Jakub Stárek
KK: Ing. Pavla Čmuchová, MBA, Ing. František Janeba, PhDr. Marie Třeštíková

Zasedání
•

Zasedání se zúčastnilo celkem 7 ze 12 členů VV, zasedání tedy bylo usnášeníschopné.

Program
Průběžné vyhodnocení Strategie AIVD ČR, o.s.
•

•

•

•
•

VV projednal cíle pro rok 2012 formulované ve Strategii AIVD ČR, vč. Strategie AIVD ČR dle modelu
EFQM. Většina bodů je již splněna, část je v realizaci. Některé se však ukazují jako problematické
až do doby etablování nových vedení krajů ČR (např. vznik Regionálních kooperačních fór,
zastoupení v krajských Radách pro rozvoj lidských zdrojů).
Mgr. Langer prověří a příp. zajistí:
o Zastoupení AIVD ČR v Radě vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost.
o Partnerství se zástupcem zaměstnavatelů.
o KKZ ve Zlínském kraji.
o Návštěvnost webů provozovaných AIVD ČR.
o Proškolení členů VV a KK v práci s databankou Andromedia.cz (ve spolupráci s Dr. Fialou).
Dr. Dvořáková zajistí:
o Průzkum členské základy (stávajících a odchozích členů). Do příštího VV zpracuje návrh
dotazníku, který VV projedná. Průzkum se bude realizovat elektronicky v prosinci 2012.
o Proškolení zaměstnanců a lektorů vyučujících v kurzech AIVD ČR v práci s LMS.
Dr. Jírů zajistí článek do Andragogiky 4/2012 na téma nežádoucích/neetických jevů na trhu
vzdělávání.
Všichni členové VV do svého příštího zasedání promyslí strategii AIVD ČR v oblasti členství a
navrhnou případné změny tak, aby je mohla schvalovat následující valná hromada AIVD ČR v roce
2013 (odlišení typů členství, balíčků služeb, výše členských poplatků a poplatků za služby apod.).

Personální záležitosti AIVD ČR, o.s.
•

•

•

VV projednal návrhy na řešení situace po odchodu Mgr. Langera z pozice výkonného ředitele AIVD
ČR. Na základě předchozího jednání VV nabídnul pozici výkonné ředitelky Mgr. Bc. Erice
Konupčíkové, která tuto nabídku akceptovala a stane se výkonnou ředitelkou od 1. ledna 2013.
Dr. Palán oznámil přijetí rezignačního dopisu Dr. Grenara, který rezignoval na svou funkci člena
výkonného výboru AIVD ČR. VV poděkuje Dr. Grenarovi za jeho dlouholetou práci pro asociaci.
O: Dr. Palán.
Mgr. Langer představil novou kolegyni Bc. Lucii Zajíčkovou, DiS, která v září 2012 nastoupila do
AIVD ČR na pozici asistentky.
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Příprava akcí na nadcházející období
•

•

•
•
•

V současné době jsou připravovány následující akce:
o Konference „Nová ekonomická situace: výzva ke vzdělávání“ dne 21.11.2012.
VV diskutoval konferenci a navrhnul její tematické a personální zaměření. O: Mgr. Langer.
o Seminář „Plzeňský informační kotlík“ ve dnech 01.-02.11.2012 v Plzni. O: Mgr. Brabcová.
o Seminář „Učení zážitkem“. O: Dr. Dvořáková.
o Seminář „Mluvní průprava“. O: Dr. Dvořáková.
o Příprava autorizovaných osob: ve dnech 05.-06.12.2012 v Praze. O: Dr. Dvořáková.
o Lektorská dílna: nové datum bude upřesněno, místo konání Praha. O: Dr. Dvořáková.
o Manažerská dílna: dne 28.11.2012 v Praze. O: Dr. Dvořáková.
Partnersky se AIVD ČR bude podílet na těchto akcích:
o Salon dalšího vzdělávání ve dnech 25.-26.10.2012 v Bratislavě. O: Mgr. Langer.
o Veletrh „proHRexpo 2012“ ve dnech 11.-12.12.2012 v Praze. O: Mgr. Langer.
Průběžně se konají workshopy a setkání v rámci projektu KRUH, jehož je AIVD ČR partnerem.
O: Mgr. Langer, Mgr. Bezchleba.
Průběžně se konají semináře projektu KONCEPT v krajích ČR, AIVD ČR vyhrála veřejnou zakázku
na jejich organizaci. O: Mgr. Langer, Dr. Dvořáková.
Dne 4. října 2012 se uskutečnila se návštěva expertů z Bosny a Hercegoviny v AIVD ČR, partnery
ze zahraničí byla hodnocena jako velmi přínosná a zajímavá.

Různé
•
•
•

•
•
•

•

•

•
•

•

Dr. Palán a Mgr. Bellovič navštíví generálního ředitele Úřadu práce ČR JUDr. Jiřího Kubešu ve věci
projednání rámcové dohody o spolupráci mezi ÚP ČR a AIVD ČR.
Mgr. Langer informoval, že Dr. Palán navštíví ministra školství prof. Petra Fialu na základě dopisu
zaslaného ze strany AIVD ČR.
Zároveň informoval, že byl ministru školství prof. Petru Fialovi zaslán dopis jménem Unie školských
asociací (CZESHA), Stálé konference asociací ve vzdělávání (SKAV) a AIVD ČR týkající se
systematické spolupráce na zásadních rozhodnutích a materiálech v oblasti vzdělávání v ČR.
Očekává se společné jednání s ministrem školství.
Mgr. Langer informoval o zrušení výběrového řízení pro projekt KONCEPT – Evaluační semináře
ze strany MŠMT.
Mgr. Langer informoval o probíhající kontrole FÚ ve věci projektu Interní trenéři – klíč k úspěchu
malé firmy, který AIVD ČR realizovala v letech 2006-2008 v rámci ESF.
Mgr. Bellovič a Mgr. Brabcová informovali o schůzce na Fondu dalšího vzdělávání. AIVD ČR se
nebrání koncepční a metodické spolupráci, případně spolupráci při přípravě a realizaci konkrétních
projektových záměrů.
Per rollam bylo schváleno prodloužení termínu pro podávání přihlášek do soutěží Lektor /
Lektorka roku 2012 a Vzdělávací instituce roku 2012 na základě návrhu PS AIVD ČR pro kvalitu
dalšího vzdělávání do 31.10.2012. V současné době je evidováno 8 přihlášek do soutěže institucí a
4 přihlášky do soutěže lektorů.
Per rollam bylo dále schváleno navýšení částky pro koordinátory krajských zastoupení AIVD ČR
na organizaci aktivit konaných v rámci TVD na částku 15 000 Kč na jednoho KKZ
(byla získána dotace z MŠMT a ÚP ČR).
Per rollam VV schválil tyto nové členy asociace: Cambridge Business School a Akademie
managementu a komunikace.
Mgr. Bellovič informoval o problému akreditačního řízení na MŠMT, na nějž jej upozornil Petr
Otáhal. VV navrhuje, aby se spojil P. Otáhal s Dr. Palánem. Pokud bude problém systémového
charakteru, bude VV informován.
Mgr. Bellovič dále připomenul úkol na základě požadavku P. Otáhala vzneseného na zasedání VV
dne 15.05.2012. Mgr. Langer upozornil, že se stále očekává na dodání právního posudku
od P. Otáhala, resp. Dr. Jírů.

V Praze dne 15.10.2012
Zapsal: Mgr. Tomáš Langer
Schválil: PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D.
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