Zápis ze zasedání
výkonného výboru AIVD ČR, o.s.
konaného dne 1. března 2012 v Praze
Prezence
Přítomni

Výkonný výbor AIVD ČR, o.s. (VV): PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D., Mgr. Jana Brabcová, Mgr. Tomáš Langer,
PhDr. Bohumír Fiala, PhDr. Marie Jírů, PhDr. Petr Kaplan, Ing. Petr Kazík, Mgr. Jakub Stárek
Kontrolní komise AIVD ČR, o.s. (KK): Ing. Pavla Čmuchová, MBA

Nepřítomni

VV: Mgr. Dušan Bellovič, Mgr. Jaroslav Bezchleba, PaedDr. Jiří Grenar (zastoupen: PhDr. Zdeněk Palán,
Ph.D.), Mgr. Bc. Erika Konupčíková
KK: Ing. František Janeba, PhDr. Marie Třeštíková
Asistentka: PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D.

Zasedání
•

Zasedání se zúčastnilo celkem 9 ze 12 členů VV (z toho jeden v zastoupení), zasedání tedy bylo
usnášeníschopné.

Program
Aktuální informace z MŠMT
•

•

Mgr. Stárek informoval o aktuální personální situaci na MŠMT a následně představil aktuálně
připravované projekty MŠMT. Tyto jsou zaměřeny na finanční gramotnost, podporu moderních
technologií ve výrobě, e-learning, korupci či protidrogovou problematiku.
Dr. Palán v této souvislosti informoval o odpovědi ministra školství Dobeše na kritický dopis
ze strany vedení AIVD ČR. Dopis ministra bude zaslán členům AIVD ČR v rámci infoservisu.

Příprava Strategie AIVD ČR, o.s.
•

•

VV detailně projednal úkol z minulého zasedání – rozpracované návrhy členů VV na mise, vize a cíle
asociace. Po obsáhlé rozpravě se VV shodnul na základní podobě Strategie AIVD ČR. Následně ji
Mgr. Langer odešle elektronicky členům VV k připomínkování a tato finální verze bude předložena
ke schválení valné hromadě asociace.
O: Mgr. Langer, všichni členové. T: ihned.
Ing. Kazík vloží návrhy členů VV na rozpracování koncepcí EFQM do matice, která bude
dopracována na základě finální verze mise, vizí a cílů pro rok 2012.
O: Ing. Kazík. T: ihned.

Příprava Plánu činnosti AIVD ČR, o.s. na rok 2012
•

•

Mgr. Langer přednesl návrh podmínek partnerství ze strany organizátorů AEDUCA 2012. VV se
rozhodnul pro účast na pražské a olomoucké části festivalu, bruselské části se AIVD ČR účastnit
nebude. VV akceptuje podmínky partnerství (10 000 Kč za pražskou část, 30 000 Kč za olomouckou
část) pouze v případě poskytnutí slevy na vstupném pro členy AIVD ČR na olomouckou část ve výši
nejméně 50 % ceny vzhledem k poskytování řady protislužeb ze strany asociace (inzerce festivalu
na webu aivd.cz, v databance Andromedia.cz, direct mail členům asociace a další). VV pověřil v této
věci jednat Mgr. Langera.
V případě účasti asociace na AEDUCA 2012 navrhuje VV téma konference asociace s pracovním
názvem: „Kvalita dalšího vzdělávání očima zaměstnavatelů“.
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•

•

Mgr. Langer přednesl návrh na spolupráci se slovenským Salonem dalšího vzdělávání. VV návrh
projednal a souhlasí i s podílem na financování akce, pokud bude zajištěna propagace AIVD ČR
a členové obdrží významnou slevu pro vstup na tuto akci.
Pro podzimní konferenci AIVD ČR navrhuje VV téma: „Nová ekonomická situace: výzva
ke vzdělávání“.

Příprava valné hromady AIVD ČR, o.s. v roce 2012
Dr. Palán zpracuje zprávu o činnosti asociace za rok 2011. Poklady dodají k jednotlivým částem
zprávy:
o Dr. Dvořáková: projektová činnost AIVD ČR, publicita, akce a kurzy asociace apod.
o Ing. Kazík: činnost PS AIVD ČR pro kvalitu.
o Dr. Gamba: činnost PS AIVD ČR pro DVPP.
o Mgr. Konupčíková: činnost KKZ.
o Mgr. Bezchleba: TVD 2011.
o Dr. Grenar: certifikované kurzy.
Ing. Čmuchová dále dodá zprávu KK na základě jejího zasedání před valnou hromadou.

•

•

Členská základna
•
•
•

VV schválil nové členy Nakladatelství FORUM s.r.o., Mgr. Vlčková Naděžda – Bravona.cz.
Per rollam byli dříve schváleni: Project & Engineering, s.r.o., PRODUCA, s.r.o., Občanské sdružení
Dítě, rodič, prarodič.
Členství bylo stornováno: Project & Engineering, s.r.o.

Různé
•
•

•

•
•

VV projednal a schválil návrh na přesun úředních hodin kanceláře na středu 13-17 hodin.
Mgr. Langer představil návrh portfolia expertních služeb AIVD ČR. VV návrh projednal a schválil.
Portfolio bude umístěno na web aivd.cz a budou o něm informováni členové a partneři AIVD ČR.
O: Mgr. Langer. T: ihned.
VV projednal problematiku zastupování členů na VV/KK na zasedáních a zaujal následující
stanovisko: obdobně jako členové Parlamentu ČR jsou volenými zástupci a nejsou zastupitelní,
nejsou ani volení členové VV a KK zastupitelní. V případě nepřítomnosti je možná pouze jediná
výjimka: nominovat hlas na jiného člena VV/KK přítomného na zasedání.
Dr. Fiala informoval o dříve schválených partnerských konferencích, členové AIVD ČR mohou čerpat
20% slevu na vstupné. O konferencích budou členové postupně informováni.
Mgr. Langer představil nabídku spolupráce s portálem EduCity. VV souhlasí s barterovou
spoluprací na tištěném katalogu EduCity (AIVD ČR rozešle direct mail členům asociace). Dále VV
souhlasí s mediálním partnerstvím portálu EduCity na akcích „Lektor/ka roku“ a „Vzdělávací instituce
roku“. Vzhledem k internímu charakteru pracovních skupin AIVD ČR však není možné členství
zástupce EduCity v pracovní skupině. VV pověřil Mgr. Langera k dalšímu jednání.

V Praze dne 01.03.2012

Zapsal: Mgr. Tomáš Langer

Schválil: PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D.
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