ZÁPIS
ze zasedání výkonného výboru AIVD ČR, o.s.
7. prosince 2011 v prostorách Hotelu 1. Republika v Praze
Prezence
Přítomni

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

Nepřítomni

VV: PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D., RNDr. Ing. Lenka Cimbálníková, Ph.D., PhDr. Bohumír Fiala, PaedDr. Jiří
Grenar, Ing. Petr Kazík, Mgr. Bc. Erika Konupčíková, Mgr. Jakub Stárek
KK: Ing. Pavla Čmuchová, MBA, PhDr. Marie Třeštíková MBA, Ing. František Janeba

Zasedání
•
•

Zasedání se zúčastnilo celkem 9 ze 13 členů VV (z toho 3 v zastoupení), zasedání tedy bylo
usnášeníschopné.
Vzhledem k nemoci Dr. Palána zasedání řídil Mgr. Langer.

Příprava akcí na aktuální období
•

•

•

Mgr. Langer informoval o realizovaných akcích za období listopad až prosinec 2011: seminář
„Plzeňský informační kotlík“ (08.-09.11.2011, Plzeň), seminář „Autorské právo pro vzdělavatele
dospělých“ (14.11.2011, Praha), konference „Role kvality v dalším vzdělávání“ (24.11.2011,
Praha), seminář „Aktivace pracovní energie“, (07.12.2011, Praha), Předvánoční společenské
setkání, (07.12.2011, Praha).
Dále informoval o připravovaných akcích na období prosinec 2011 až leden 2012:
o Kurz pro autorizované osoby (12/2011, Praha; 01/2012, Ostrava).
o Seminář „Pracovní a společenský protokol“ (11.01.2012, Praha).
Mgr. Brabcová informovala o účasti AIVD ČR na semináři Francouzské ambasády dne 28.11.2011
v Praze. Mgr. Brabcová navrhuje kontaktovat česká zastupitelství v zahraničí, popř. Ministerstva
zahraničí ČR pro případnou spolupráci členů asociace se zahraničními partnery.

Týdny vzdělávání dospělých 2011
•
•

•

Mgr. Bezchleba informoval o průběhu TVD v roce 2011.
VV projednal a schválil příspěvky KKZ na organizaci akcí v rámci TVD takto:
o EUROCOM 2000, s.r.o.
15 000 Kč
o V-Studio, s.r.o.
8 251 Kč
o Grafia, s.r.o.
15 000 Kč
o POE EDUCO, spol. s r.o.
7 700 Kč
o Centrum vzdělanosti Libereckého kraje 11 500 Kč
o Centrum andragogiky, s.r.o.
15 000 Kč
o BEVE, spol. s r.o.
15 000 Kč s podmínkou dodání podkladů pro mzdy
v souladu s Pravidly pro poskytování příspěvků na
organizaci aktivit TVD s termínem do 14.12.2011.
VV navrhuje zjednodušení pravidel dokládání mzdových nákladů u TVD pro příští rok formou
změny pravidel. O: Mgr. Langer. T: příští VV.
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Činnost pracovních skupin AIVD ČR, o.s. v roce 2011
•
•
•
•

Mgr. Langer informoval o situaci v PS pro DVPP a PS pro kvalitu dalšího vzdělávání.
Dr. Dvořáková informovala o průběhu vyhlášení soutěže Lektor/ka roku 2011 dne 24.11.2011.
Výherkyní se stala paní Ing. Jana Puhalová ze společnosti ALPELEPHANT.
Mgr. Langer informoval o dobrém mediálním ohlasu akce, článek o předávání ceny i rozhovor
s výherkyní bude uveřejněn v Andragogice 4/2011.
Mgr. Langer informoval, že v odborné komisi došlo ke změně: místo Dr. Olgy Medlíkové byla za
zaměstnavatele nominována Bc. Lenka Bláhová ze společnosti People Management Forum.

Návrhy VV do Plánu činnosti AIVD ČR, o.s. na rok 2012
•
•

•
•
•
•
•

Mgr. Bezchleba navrhuje seminář k multimédiím, seminář k projektu KRUH (AIVD ČR je
partnerem), dále navrhuje upravit metodiku TVD pro rok 2012.
Dr. Kaplan navrhuje rámcovou smlouvu o spolupráci AIVD ČR a GŘ ÚP ČR. VV oceňuje zájem o
spolupráci a souhlasí. U KKZ bude zjištěno, v jakých oblastech by bylo vhodné spolupráci zajistit.
O: Mgr. Langer. T: příští VV.
Dr. Jírů navrhuje prosadit kvalifikace v oblasti lektorské práce do Národní soustavy povolání.
Mgr. Brabcová navrhuje uspořádat konferenci k e-learningu zaměřenou na jeho výsledky a výstupy.
Doporučuje mezinárodní účast.
Mgr. Bellovič navrhuje konferenci ke kvalitě vzdělávání v sociálních službách. AIVD ČR by se stala
partnerem této konference.
Mgr. Kazík a Mgr. Langer navrhují cyklus lektorských a manažerských workshopů (lektorských a
manažerských „dílen“) pro vzdělavatele dospělých.
Na příštím VV bude projednán detailní Plán činnosti AIVD ČR, o.s. na rok 2012. Do té doby
dodají ostatní členové VV své náměty.

Návrh podmínek partnerství AIVD ČR, o.s.
•

Úkol odložen na příště. O: Mgr. Brabcová, Mgr. Langer. T: příští VV.

Členská základna
Noví členové: VV schválil Evropskou kontaktní skupinu a Institut profesního vzdělávání Bruntál
členy asociace.
Per rollam byli dříve schváleni A.F.M. Adviser Group a.s., IMPS a.s. a Dům techniky Plzeň.

•
•

Personální záležitosti AIVD ČR, o.s.
•
•
•
•

VV schválil přijetí nového pracovníka do kanceláře od roku 2012 na poloviční úvazek. Hrubá mzda
při polovičním úvazku nepřesáhne částku 10 000 Kč.
Mgr. Langer informoval vzhledem k novelizaci zákoníku práce o přechodu zaměstnanců z DPP na
pracovní smlouvu. Změny budou zapracovány do rozpočtu asociace pro rok 2012.
Mgr. Langer informoval o rezignaci Dr. Gamby na pozici KKZ pro Liberecký kraj. VV bude intenzivně
vyhledávat potenciální KKZ pro tento i další neobsazené kraje.
Mgr. Langer informoval o rezignaci Dr. Cimbálníkové na pozici členky VV. Vzhledem ke své
usnášeníschopnosti bude VV pokračovat ve své práci i nadále do řádných voleb.

Různé
•

•
•
•

VV projednal a schválil žádost společnosti Academia Economia s.r.o. o zvýšení platby za časopis
Andragogika od roku 2012 o částku 5 000 Kč vzhledem ke zvýšené členské základně a rozšíření
počtu stran časopisu o pětinu. VV zároveň pověřil Mgr. Langera k vyjednání další stránky navíc pro
potřeby AIVD ČR.
Mgr. Langer upozornil na blížícím se termín vytvoření Strategie AIVD ČR, o.s. Do příštího zasedání
VV členové VV dodají rámec tohoto dokumentu pro další úpravy. O: všichni. T: příští VV.
VV per rollam dříve schválil účast AIVD ČR jako partnera projektu „Podpora inovačních přístupů
v dalším vzdělávání“ – žadatelem je Česká andragogická společnost, o.s.
VV per rollam dříve schválil nefinanční partnerství na veletrhu „Lingua Show 2012“, kde AIVD ČR
zajistí odborný program, členové asociace mohou čerpat slevu ve výší 25, resp. 30 %.
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•

•

VV per rollam dříve schválil s podmínkou členství v AIVD ČR nefinanční partnerství na konferenci
„Evropské pedagogické fórum 2011“. Vzhledem k tomu, že společnost MAGNANIMITAS členem
není, partnerství se nerealizuje.
Příští zasedání VV se uskuteční 19.01.2012 od 13:00 hodin v prostorách AIVD ČR v Praze.

V Praze dne 07.12.2011

Zapsal: Mgr. Tomáš Langer

Schválila: Mgr. Jana Brabcová
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