ZÁPIS
ze zasedání výkonného výboru AIVD ČR, o.s.
2. listopadu 2011 v prostorách AIVD ČR, o.s. 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, RNDr. Ing. Lenka Cimbálníková, Ph.D., PhDr. Bohumír Fiala,
PhDr. Marie Jírů, PhDr. Petr Kaplan, Ing. Petr Kazík, Mgr. Bc. Erika Konupčíková
Kontrolní komise AIVD ČR, o.s. (KK): Asistentka: PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D.

Nepřítomni

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

Zasedání
•

Zasedání se zúčastnilo celkem 11 ze 13 členů VV, zasedání tedy bylo usnášeníschopné.

Příprava akcí na aktuální období
•

•

•
•

•

Mgr. Langer informoval o realizovaných akcích za období září až říjen 2011: „Strategie Age
Managementu v ČR“ (12.09.2011 v rámci AEDUCA), „(Ne)systémový přístup k financování
dalšího vzdělávání“ (14.09.2011 v rámci AEDUCA).
Dále informoval o účasti AIVD ČR na následujících akcích: „Festival vzdělávání dospělých
AEDUCA 2011“ (12.-14.09.2011, Olomouc), „ICOLLE 2011“ (13.-14.09.2011, Křtiny), „E-learning
Forum 2011“ (05.10.2011, Praha), „Fórum pre rozvoj celoživotního vzdelávania“ (20.09.2011,
Bratislava), „Setkání krajských vzdělávacích zařízení“ (29.09.2011, Liberec), konference „Krize se
nebojíme“ (06.10.2011, Liberec), „Salon ďalšieho vzdelávania“ (26.-27.10.2011, Bratislava),
konference „Online technologie ve vzdělávání“ (13.10.2011, Praha), konference „Koučink a
leadership v turbulentních dobách“ (13.10.2011, Praha).
Dále na základě pověření od Dr. Grenara informoval o zrušení akce „Study tour 2011“ z důvodu
problematického financování účastníků, zejm. ze strany úřadů práce.
Dále informoval o připravovaných akcích na období listopad až prosinec 2011:
o Seminář „Plzeňský informační kotlík“ (08.-09.11.2011, Plzeň).
o Seminář „Autorské právo pro vzdělavatele dospělých“ (14.11.2011, Praha).
o Konference „Role kvality v dalším vzdělávání“ (24.11.2011, Praha).
o Seminář „Aktivace pracovní energie“, (07.12.2011, Praha).
o Předvánoční společenské setkání, (07.12.2011, Praha).
o Kurz pro autorizované osoby (12/2011, Praha).
Vzhledem k cílům konference „Role kvality v dalším vzdělávání“, kterými je propagace a publicita
kvality dalšího vzdělávání, VV schválil bezplatnou účast na konferenci pro všechny přihlášené
účastníky.

Týdny vzdělávání dospělých 2011
•

•

•

Mgr. Bezchleba informoval o průběhu TVD 2011: bez jednoho kraje se letos TVD konají či konaly ve
všech krajích ČR. Osvědčila se zejména vloni nově ustavená spolupráce s ECDL. V rámci TVD se
také koná řada aktivit pro vzdělavatele dospělých, nesrovnatelně méně pak aktivit pro
zaměstnavatele.
Mgr. Langer informoval o již realizovaných akcích, jichž se AIVD ČR zúčastnila:
o Konference na Krajském úřadě Jihočeského kraje (22.09.2011, České Budějovice).
o Konference „Kvalita v dalším vzdělávání“ v rámci veletrhu EDUCA (20.10.2011, Liberec).
o Zahájení TVD v Jihomoravském kraji (13.10.2011, Brno).
Dále informoval o připravovaných akcích v rámci TVD s účastí vedení asociace:
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•

•
•

o Konference v Pardubickém kraji (07.11.2011, Pardubice).
o Konference „Quo vadis, vzdělávání v Plzeňském kraji?“ (08.-09.11.2011, Plzeň).
o Kulatý stůl se vzdělavateli v Královéhradeckém kraji (10.11.2011, Hradec Králové).
Mgr. Langer informoval o úspěšném vyjednání převodu domény www.tydnyvzdelavani.cz ze
soukromé osoby na asociaci, a to zcela bezplatně. Změna domény se již uskutečnila, nyní jsou
stránky přesměrovány na doménu www.aivd.cz/tvd, kde je aktuální nabídka akcí v rámci TVD.
Mgr. Langer přednesl návrh na úpravu nových webových stránek www.tydnyvzdelavani.cz pro
potřeby asociace. VV toto schválil s tím, že finančně akce nepřesáhne částku 20 000 Kč.
Mgr. Langer informoval, že per rollam bylo dříve schváleno zvýšení příspěvku KKZ na organizaci
aktivit TVD 2011 na 15 000 Kč na jednoho KKZ s podmínkou, že aktivity realizované díky zvýšené
částce se musejí týkat široké veřejnosti, nikoliv jen veřejnosti odborné (cílem je motivovat dospělou
populaci k účasti na dalším vzdělávání v souladu se zadáním garanta MŠMT).

Soutěž Lektor / Lektorka roku 2011
•

•
•

•
•

Ing. Kazík informoval o průběhu a doporučeních PS pro kvalitu v dalším vzdělávání, která se
uskutečnila dopoledne před zasedáním VV. Do soutěže bylo přihlášeno 9 lektorů, uskuteční se
tedy jen národní kolo soutěže.
Mgr. Langer informoval o tom, že VV se na základě hlasování per rollam rozhodnul pro posunutí
termínu soutěže Lektor / Lektorka roku 2011 pro odevzdání přihlášek do soutěže na 30.10.2011.
Na základě doporučení PS rozhodnul VV o složení odborné komise takto:
o Dr. Zdeněk Palán, expert na další vzdělávání AIVD ČR.
o Dr. Miroslava Dvořáková, expert na evaluaci AIVD ČR.
o Dr. Bohumír Fiala, člen PS AIVD ČR pro kvalitu DV.
o Mgr. Martin Sycha, odborný pracovník odboru dalšího vzdělávání MŠMT.
o Dr. Olga Medlíková, externí člen, expertka na další vzdělávání a autorka řady publikací
v oboru (popř. jiná osobnost mimo asociaci).
Zasedání této komise se uskuteční dne 16.11.2011 v 10:00 hodin v kanceláři AIVD ČR v Praze.
Na základě doporučení PS odsouhlasil VV přípravu a výrobu následujících cen pro vítěze soutěže:
certifikát, sada publikací různých nakladatelství, dárkový předmět (např. skleněný hranol s vyrytým
textem) a razítko „Lektor / Lektorka roku 2011“.

Návrh podmínek partnerství AIVD ČR, o.s.
•

•

Mgr. Brabcová přednesla koncept návrhu podmínek pro partnerství AIVD ČR, o.s. VV vyjádřil
s navrženým souhlas. Mgr. Brabcová a Mgr. Langer připraví pravidla partnerství k projednání na
příštím VV.
Vzhledem k momentální neexistenci pravidel a časově omezené nabídce VV schválil nefinanční
spolupráci asociace na Katalogu Edumenu 2012 vydávaném společností Education s.r.o. ve
stejném rozsahu jako v loňském roce.

Současná a připravovaná projektová činnost AIVD ČR, o.s.
•

•

•
•

Dr. Dvořáková informovala o projektech v současné době realizovaných AIVD ČR. Jako příjemce
dotace figuruje asociace v projektu „Strategie Age Managementu v ČR“, partnersky se podílí na
projektech „Analýza a evaluace aktivit v oblasti dalšího vzdělávání v Libereckém kraji“
(ukončení 01/2012), „Tandem training – Jihočeský kraj“ (02/2012) a „KRUH“ (ukončení v r. 2013).
Projekt „Tandem training – Liberecký kraj“ byl již ukončen (04/2011).
Dále informovala o nově podaných projektech, které byly dříve schváleny per rollam v rámci OP VK,
3.1 Individuální další vzdělávání: „Občanská akademie“ (žadatelem AABYSS s.r.o., asociace
partnerem) a „Rozvoj účasti na DV a poradenských míst dalšího vzdělávání“ (žadatelem
DANADA s.r.o., asociace partnerem).
Mgr. Bellovič nabídnul možnost zpracovat projekt pro AIVD ČR.
Dr. Cimbálníková navrhuje zpracovat projekt na připravovaný kurz „Profesionální lektor“.
Mgr. Bellovič navrhuje podat projekt v rámci výzvy OP VK, globální grant 3.2. VV návrh odsouhlasil
s tím, že paralelně se sledováním možnosti podat takto zaměřený projekt bude připravován původně
zamýšlený kurz. Za sledování výzev projektů ESF odpovídá Mgr. Konupčíková. Za vytvoření event.
projektu pak odpovídá Mgr. Bellovič.

Strana č. 2 z 3

Členská základna
•
•
•
•

Noví členové: VV schválil Vysokou školu finanční a správní, o.p.s. členem asociace.
Per rollam byli schváleni Západočeská univerzita v Plzni, Channel Crossings, Alfa Language, ASYS
IJD, spol. s r.o., EDUGEOTECH s.r.o., KTP Společnost pro kvalifikaci na trhu práce.
Došlo ke změně názvu člena: „Institut výchovy bezpečnosti práce“ se změnil na „Fond dalšího
vzdělávání“.
Per rollam bylo dříve schváleno snížení členského příspěvku pro rok 2011 pro přihlášené od září
do prosince 2011 na 2 000 Kč.

Různé
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Mgr. Bellovič informoval o výsledku svého úkolu „Metodika komunikace s firemní sférou“:
v současné době je tento úkol nerealizovatelný, proto úkol nadále trvá.
Dr. Cimbálníková navrhnula odměnu Dr. Grenarovi za dlouholetou práci na organizaci a šíření kurzů
CKL. VV schválil odměnu ve výši 10 000 Kč.
Mgr. Bellovič poděkoval Dr. Jírů, Ing. Kazíkovi a Mgr. Brabcové za spolupráci při připomínkování
zákona o veřejných zakázkách.
VV schválil složení přípravného týmu pro nový kurz „Profesionální lektor“:
o Dr. Zdeněk Palán.
o Dr. Miroslava Dvořáková.
o Mgr. Tomáš Langer.
o Ing. Petr Kazík.
o Dr. Bohumír Fiala.
o Mgr. Jana Kopecká.
o Dr. Miroslav Procházka.
o Dr. Lenka Cimbálníková.
Mgr. Langer informoval o snaze asociace zapojit se do přípravy, event. připomínkování budoucího
programovacího období ESF.
Dále informoval o snaze asociace zapojit se do činnosti nově vznikající Rady vlády pro
konkurenceschopnost.
Dále informoval o dříve per rollam schválené instalaci klimatizace do prostor asociace. Tato
proběhla v minulém týdnu.
VV schválil vyřazení majetku pro jeho nefunkčnost a neupotřebitelnost: tiskárna HP (velká),
tiskárna HP (malá), notebook HP nc6120. Za provedení likvidace odpovídá Mgr. Langer.
Dr. Cimbálníková informovala o průběhu realizace veřejné zakázky projektu UNIV 2 KRAJE
týkající se vzdělávání učitelů v lektorských dovednostech, které se asociace účastní jako garant.
Mgr. Langer požádal členy VV o zaslání návrhů do plánu činnosti asociace pro rok 2012 a dat
narození členů AIVD ČR. T: 07.12.2011.
Příští zasedání VV se uskuteční 07.12.2011 od 13:00 hodin v hotelu 1. republika v Praze.

V Praze dne 02.11.2011

Zapsal: Mgr. Tomáš Langer

Schválil: PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D.
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