ZÁPIS
ze zasedání výkonného výboru AIVD ČR, o.s.
19. ledna 2012 v prostorách AIVD ČR v Praze
Prezence
Přítomni

Výkonný výbor AIVD ČR, o.s. (VV): PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D., Mgr. Jana Brabcová, Mgr. Tomáš Langer,
Mgr. Dušan Bellovič, Mgr. Jaroslav Bezchleba, PhDr. Bohumír Fiala, PhDr. Marie Jírů, PhDr. Petr Kaplan,
Ing. Petr Kazík, Mgr. Bc. Erika Konupčíková
Kontrolní komise AIVD ČR, o.s. (KK): PhDr. Marie Třeštíková
Asistentka: PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D.

Nepřítomni

VV: PaedDr. Jiří Grenar, Mgr. Jakub Stárek
KK: Ing. Pavla Čmuchová, MBA, Ing. František Janeba

Zasedání
•

Zasedání se zúčastnilo celkem 10 ze 12 členů VV, zasedání tedy bylo usnášeníschopné.

Program
Příprava Strategie AIVD ČR, o.s.
•

•
•

Ing. Kazík přednesl návrh postupu pro sestavení tohoto strategického dokumentu pro AIVD ČR. VV
souhlasí s tím, že zpracuje misi a vizi (do r. 2015), cíle (pro rok 2012) a v souladu s postupy EFQM
také jednotlivé koncepce (v závorce odpovědnost za zpracování dané koncepce):
o Rozvoj partnerství (Mgr. Langer).
o Orientace na výsledky (Mgr. Bezchleba).
o Management na základě procesů a faktů (Dr. Grenar).
o Vedení a stálost záměrů a cílů (Mgr. Konupčíková).
o Zaměření na zákazníka (Mgr. Brabcová).
o Rozvoj a angažovanost lidí (Mgr. Bellovič).
o Neustálé vzdělávání, inovace a zlepšování (Dr. Fiala).
o Sociální odpovědnost firmy (Dr. Jírů).
K uvedenému zašle Mgr. Langer podklady Ing. Kazíka – prezentaci k problematice strategických
dokumentů a matici strategie AIVD ČR.
Všichni členové VV rozpracují své návrhy na misi, vizi a cíle asociace, každý navíc ještě jednu
z koncepcí (viz výše). Na příštím VV bude definitivně vytvořen celý strategický materiál.
O: všichni členové VV. T: 23.02.2012.

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

VV projednal a doplnil návrh plánu činnosti předložený Mgr. Langerem. Dokumentu bude
dopracován a předložen ke schválení na valné hromadě.
VV schválil realizaci konference „Rozvoj pedagogů v odborném vzdělávání“ navrhovanou
PS AIVD ČR pro DVPP. AIVD ČR uvolní na konferenci finanční částku v maximální výši 10 000 Kč.
VV souhlasí se zpoplatněním cyklu kurzů v rámci lektorské a manažerské dílny – cena za
jednodenní 8hodinový kurz bude činit 3 000 Kč, členové zaplatí pouze 1 000 Kč.
Dr. Palán předal informaci Dr. Grenara, že letošní study tour se uskuteční do Salzburgu.

Příprava valné hromady AIVD ČR, o.s. v roce 2012
•

Valná hromada se uskuteční 17.04.2012 v Praze. Před zasedáním valné hromady se uskuteční jak
zasedání VV, tak i KK.
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•

VV projednal návrh Dr. Vlčka ze společnosti V-Studio s.r.o. na kooptaci nového člena do VV za
odstoupivší Dr. Cimbálníkovou. Vzhledem k tomu, že kooptace ani doplňovací volby nejsou ošetřeny
v řídicích dokumentech AIVD ČR, VV rozhodnul o pokračování ve své činnosti do řádných voleb.

Krajská zastoupení AIVD ČR, o.s. v roce 2012
•

•
•

Mgr. Langer informoval o výsledku dotazování na pokračování KKZ v jejich činnosti v roce 2012.
1. Středočeský kraj: není obsazen.
2. Královéhradecký kraj: Dr. Jírů.
3. Pardubický kraj: Ing. Janeba.
4. Liberecký kraj: zájem ze strany nového ředitele CVLK Ing. Dittricha, bude jednáno.
5. Ústecký kraj: Ing. Prošková.
6. Karlovarský kraj: Ing. Výborná.
7. Plzeňský kraj: Mgr. Brabcová.
8. Jihočeský kraj: Dr. Vlček – pouze v roce 2012.
9. Moravskoslezský kraj: Ing. Čmuchová.
10. Zlínský kraj: není obsazen.
11. Olomoucký kraj: není obsazen.
12. Jihomoravský kraj: Dr. Holubář.
13. Vysočina: Mgr. Veselý.
14. Hl. m. Praha: není obsazen.
Setkání KKZ se letos uskuteční v návaznosti na valnou hromadu, a to dne 18.04.2012 v Praze.
Na základě požadavku z minulého VV byly zformulovány a předány Dr. Kaplanovi z MPSV
požadavky KKZ na spolupráci s ÚP ČR v rámci připravované rámcové smlouvy s ÚP ČR.

Návrh Pravidel partnerství AIVD ČR, o.s.
•

Mgr. Brabcová přednesla návrh nového řídicího dokumentu AIVD ČR. Po diskusi byl dokument
schválen VV v navrhované podobě. Dokument bude zavěšen na webové stránky a budou o něm
informováni členové AIVD ČR.
O: Mgr. Langer. T: ihned.

Inovace Pravidel pro poskytování příspěvků na organizaci aktivit v rámci Týdnů
vzdělávání dospělých
•

Mgr. Langer představil návrh inovace dokumentu na základě zadání z minulého zasedání VV. Po
diskusi byl dokument schválen VV v navrhované podobě. Dokument bude zavěšen na webové
stránky a budou o něm informováni KKZ.
O: Mgr. Langer. T: ihned.

Příprava akcí na aktuální období
•

•

Mgr. Langer informoval o realizovaných akcích za období prosinec 2011 až leden 2012: seminář
„Aktivace pracovní energie“, (07.12.2011, Praha), Předvánoční společenské setkání,
(07.12.2011, Praha), kurz pro autorizované osoby (15.-16.12.2011, Praha; 09.-10.01.2012,
Ostrava), seminář „Pracovní a společenský protokol“ (11.01.2012, Praha).
Dále informoval o připravovaném mezinárodním vědeckém sympoziu „Celoživotní učení a sociální
politika: vazby a přesahy“ (03.02.2012, Praha).

Členská základna
•
•
•
•

•

Noví členové: VV schválil Marbes Consulting s.r.o., AT CONSULT spol. s r.o.
Per rollam byli dříve schváleni: Národní institut pro další vzdělávání, Institut rozvoje managementu,
Jana Petrisková.
Členství bylo ukončeno pro neplacení členských příspěvků následujícím členům: TAU
COLLEGE (k 31.12.2010).
Členství bylo ukončeno na vlastní žádost následujícím členům: E-Univerzita – celoživotní
vzdělávání online, Pro Futuro Consulting, a.s., Star Learning, spol. s r.o., SOFIA – vzdělání, výstavy,
produkce, Střední škola energetická a stavební, Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město,
Evropský polytechnický institut, s.r.o., ITC, s.r.o.
Členství bylo stornováno: Kouč pro tebe.
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Různé
•
•

•

•

•
•

•

•

•

•

Dr. Jírů informovala o možnosti zapojit se do připravované novelizace zákona o veřejných
zakázkách. Dr. Jírů zašle materiály Dr. Kaplanovi, který ověří možnost zásahu ze strany AIVD ČR.
Mgr. Langer informoval, že AIVD ČR se podílí na přípravě věcného záměru zákona o vzdělávání,
který by měl integrovat většinu stávajících norem upravujících oblast vzdělávání. K projednání
návrhů do zákona se sešel zvláštní VV dne 3. ledna 2012.
Mgr. Langer informoval o novelizaci vyhlášky 208/2007 Sb., o podrobnostech stanovených k
provedení zákona o uznání výsledků dalšího vzdělávání a možnosti členů VV tuto změnu
připomínkovat.
Dr. Fiala navrhnul partnerství AIVD ČR na konferenci „E-learning forum 2012“ a konferenci
„Moderní média ve vzdělávání dospělých“. Dále navrhnul partnerství asociace na připravovaném
kurzu „Aktivace pracovní energie“ se slevou pro členy AIVD ČR ve výši 1 000 Kč z ceny kurzu. VV
všechny návrhy projednal a schválil.
Mgr. Langer informoval o možnosti pokračování reciproční spolupráce s nakladatelstvím Grada.
VV reciproční spolupráci projednal a schválil.
Dr. Dvořáková informovala o situaci v ukončovaných projektech ESF (spolu)realizovaných AIVD
ČR. Vzhledem k tomu, že veškeré závazky z projektu musejí být vyrovnány do data ukončení
projektů, a poslední platba z řídícího orgánu bude zaslána až po uzavření projektu, navrhuje
vytvoření finanční rezervy v rozpočtu asociace pro dočasné krytí těchto plateb. VV návrh projednal a
schválil jeho zapracování do rozpočtu AIVD ČR na rok 2012.
O: Mgr. Langer.
Mgr. Bellovič otevřel otázku nastavení spolupráce s GŘ ÚP. Vzhledem k současnému vyjednávání
rámcové smlouvy o spolupráci, navrhuje VV dohodnout společné jednání vedení GŘ UP ČR s
vedením AIVD ČR na 03/2012.
Mgr. Bellovič dále otevřel otázku nesystémového přístupu současného vedení MŠMT k dalšímu
vzdělávání. Navrhnul zaslat dopis ministru Dobešovi s žádostí o vysvětlení jeho postoje k dalšímu
vzdělávání a vysvětlení kroků MŠMT v této oblasti.
O: Mgr. Brabcová, Mgr. Bellovič. T: ihned.
VV se dohodnul na následujících termínech zasedání v roce 2012:
o 01.03.2012, 13:00 hod., Praha.
o 15.05.2012, 13:00 hod., Praha.
o 11.09.2012, v rámci AEDUCA 2012, Olomouc.
o 13.11.2012, 13:00 hod., Praha.
o 04.12.2012, 13:00 hod., Praha.
VV se dále dohodnul na následujících termínech vybraných akcí pro rok 2012:
o Valná hromada AIVD ČR: 17.04.2012, 10:30 hod., Praha.
o Setkání KKZ: 18.04.2012, 10:00 hod., Praha.
o Konference AIVD ČR: 21.11.2012, 10:00 hod., Praha.
o Předvánoční setkání členů a partnerů AIVD ČR: 04.12.2012, 15:00 hod., Praha.

V Praze dne 19.01.2012

Zapsal: Mgr. Tomáš Langer

Schválil: PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D.
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