ZÁPIS
ze zasedání Výkonného výboru AIVD ČR, o.s.
16. června 2010 v prostorách AIVD ČR, o.s., Praha
Prezence
Přítomni

Výkonný výbor AIVD ČR, o.s. (VV): PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D., Ing. Gabriela Žilinská, CSc., RNDr. Ing.
Lenka Cimbálníková (zastoupena: Ing. František Janeba), PhDr. Vladimír Čermák, PhDr. Petr Kaplan, Mgr.
Jaroslav Bezchleba, Mgr. Tomáš Langer
Kontrolní komise AIVD ČR, o.s. (KK): Ing. František Janeba

Nepřítomni

VV: PaedDr. Jiří Grenar, RNDr. Ing. Lenka Cimbálníková, Mgr. Dušan Martínek, Mgr. Jakub Stárek, Ing.
Richard Černý, Mgr. Bc. Erika Konupčíková, PhDr. Bohumír Fiala
KK: Ing. Pavla Čmuchová, MBA, PhDr. Marie Třeštíková

Zasedání
•

Zasedání se zúčastnilo celkem 7 ze 13 členů VV, zasedání tedy bylo usnášeníschopné.

Ekonomické záležitosti
•
•
•

•
•

•

•

Dne 02.06.2010 bylo podáno řádné daňové přiznání asociace za rok 2010.
Dne 08.06.2010 byli registrováni dva zaměstnanci asociace na PSSZ a VZP ČR – jedná se o dvě
DPČ pro projekt TIMA Liberec.
Vzhledem k postupnému přechodu Mgr. Langera na pracovní činnosti v rámci projektů, VV schválil
přijetí pracovníka pro zajištění administrativních činností asociace. VV doporučil vyjednat
s příslušným ÚP možnost umístit pracovníka na společensky účelné pracovní místo, resp. na
chráněné pracovní místo. Termín nástupu: 09/2010. O: Mgr. Langer.
Mgr. Langer informoval o tom, že MSPV poskytne dotaci ve výši 30 tis. Kč na TVD 2010, 40 tis. Kč
na konferenci v 11/2010. Dotace z MŠMT je stále v jednání.
Mgr. Langer informoval o návrhu UP v Olomouci řešit částku placenou univerzitě asociací za
účastníky kurzů CKL a CMV formou daru (z daňových důvodů) – VV návrh projednal a s ohledem na
stávající legislativu i řídicí dokumenty asociace návrh zamítnul.
Mgr. Langer informoval o průběhu jednotlivých projektů, v nichž asociace figuruje jako partner:
o TIMA Liberec,
o ABS WYDA Žďár n.S.,
o Most ke vzdělání Liberec,
o V-Studio České Budějovice.
VV projednal návrhy propagačních materiálů a schválil výrobu následujících (O: Mgr. Langer):
o leták AIVD ČR (T: 15.08.2010),
o leták TVD (T: 15.08.2010),
o složka AIVD ČR (T: 15.08.2010),
o blok a propiska AIVD ČR (T: 15.08.2010),
o brožura o AIVD ČR – zejm. pro nové členy asociace (T: 31.10.2010),
o brožura o TVD (T: 31.10.2010).

Členské záležitosti
•

•

Již dříve byli per rollam schváleni tito noví členové asociace: MIPECOM, Euro Educa, AM Solvo
s.r.o., AABYSS s.r.o., P.W.I. Institut celoživotního vzdělávání, o.p.s., Kočka s.r.o., Lenka Výborná.
Následně byla stornováno schválené členství Lenky Výborné na její žádost.
VV schválil následující nové členy asociace: Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o., Střední škola
oděvní a služeb Vizovice, Fakta s.r.o., Střední škola strojírenská a dopravní, Frýdek-Místek,
Lískovecká 2089, příspěvková organizace, Mendelova střední škola, příspěvková organizace, Nový
Jičín, Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město, Vyšší policejní škola a Střední policejní
škola Ministerstva vnitra v Praze, Střední škola lesnická a rybářská Bzenec, Přívoz 735, Střední
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průmyslová škola Hranice, Střední průmyslová škola dopravní, a.s., Česká společnost pro
kybernetiku a informatiku (ČSKI).

Aktuální akce
•
•
•
•

•
•
•

Proběhnul pilotní kurz BOZP, PO a pojištění pro autorizované osoby v Brně, byl vyhodnocen jako
velmi úspěšný a přínosný. V současnosti se plánují další dva podzimní termíny – Brno a Praha.
Zásluhou AIVD ČR se v současné době připravují další kulaté stoly k projektu KONCEPT, nejbližší
se uskuteční již v 08/2010 v prostorách AIVD ČR v Praze.
Seminář „Systém dalšího vzdělávání a jeho podpora strukturálními fondy“ – 24.08.2010, Praha,
MŠMT.
Společné zasedání VV AIVD ČR a AIVD ČR – AEDUCA 2010, 13.09.2010, 17.00 hodin, hotel
Arigone Olomouc.
o VV schválil úhradu členům AIVD SR v následujícím režimu: ubytování a večeře dne
13.09.2010, pronájem salonku pro zasedání VV téhož dne.
o Již dříve byla díky Dr. Cimbálníkové zajištěna bezplatná účast pro členy AIVD SR na
festivalu AEDUCA 2010 v Olomouci.
Festival vzdělávání dospělých AEDUCA 2010 – 14.-15.09.2010, Olomouc; členové VV doporučí
možné řečníky na konferenci AIVD ČR na téma „Vzděláváním k vyšší produktivitě“.
Seminář CONFINTEA – 07.10.2010, Praha, MŠMT.
Ve spolupráci s NAEP DZS MŠMT připravujeme následující akce
o Konference k programu Grundtvig v ČR dne 08.09.2010, která se uskuteční v rámci TVD,
očekává se vystoupení zástupce AIVD ČR – Dr. Palána. Místo a čas budou upřesněny.
o Tisková konference k TVD a programu Grundtvig 09.09.2010 v 11.00 hod. na MŠMT.
o Společná akce NAEP a AIVD ČR k oslavě 20. let AIVD ČR a 10 let programu Grundtvig
v ČR, termín pravděpodobně 20.10.2010. AIVD ČR pozve stávající i dřívější blízké
spolupracovníky asociace, členy VV a KK, zakládající členy asociace. O: Dr. Čermák, Ing.
Žilinská.

Týdny vzdělávání dospělých 2010
•
•
•
•

Mgr. Bezchleba představil harmonogram zajištění TVD v roce 2010.
Mgr. Langer informoval, že záštitu nad TVD 2010 převzala ministryně školství PhDr. Miroslava
Kopicová.
Mgr. Langer informoval o novince na webu asociace: možnosti zadávat aktivity členů v rámci TVD.
Mgr. Langer a Dr. Palán informovali o současně probíhajících jednáních s několika médii o
propagaci TVD 2010: Učitelské listy, HRM, HR Forum, Lobby.

Spolupráce
•
•
•
•
•

•

Dne 11.06.2010 byla podána přihláška AIVD ČR do EAEA. O: Mgr. Stárek.
Spolupráce s AIVD SR: schválena již dříve per rollam.
Spolupráce s iDnes.cz: schválena již dříve per rollam.
Spolupráce s UZS ČR a Edumenu.cz na TVD 2010: schválena již dříve per rollam.
Spolupráce na průzkumu problematiky stimulace zaměstnanců k dalšímu vzdělávání (ve
spolupráci s AMSP ČR a partnery): VV schválil spolupráci s realizátory průzkumu s tím, že výstupy
budou zaslány členům asociace a publikovány v časopise Andragogika.
Spolupráce s Educity.cz: Mgr. Langer informoval o opakované nabídce na spolupráci s tímto
serverem (byla již dříve VV schválena, ale ze strany provozovatele serveru nebyla realizována). VV
schválil spolupráci v rozsahu uvedeném níže:
o Povinnosti ze strany EduCity:
 prezentace asociace na www.educity.cz formou klasické prezentace společnosti,
 prezentace všech kurzů asociace v databázi www.educity.cz,
 umístění odkazu na asociaci v sekci Partneři EduCity na úvodní stránce
www.educity.cz,
 uveřejnění rozhovoru se zástupcem asociace na úvodní straně www.educity.cz,
 uveřejnění tiskové zprávy o partnerství asociace a EduCity v Knihovně EduCity a v
newsletteru Infoservisu,
 obeslání všech registrovaných vzdělávacích a poradenských společností v ČR s
informací o asociaci a partnerství asociace a EduCity
 pro členy AIVD ČR poskytne slevy z prezentace na EduCity:
• sleva 30 % ze zápisu v katalogu STANDARD a
• sleva 10 % na všechnu ostatní inzerci a 5 kreditů na reklamní kampaně.
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o Povinnosti ze strany asociace:
 uveřejnění loga www.educity.cz na úvodní stránce www.aivd.cz,
 2x ročně obeslání členů s informací o partnerství asociace a EduCity a aktuální



nabídkou EduCity,
distribuce letáků a dalších reklamních materiálů EduCity na akcích asociace,
umístění loga EduCity na pozvánkách na akce asociace.

Různé
•
•

•

•

VV nominoval Mgr. Langera do Národního poradenského fóra, nově ustaveného společného
poradního orgánu MŠMT a MPSV.
VV jmenoval následujícího KKZ pro rok 2010 s platností do 31.12.2010: Olomoucký kraj, Ing.
Milena Rajmonová, ICV FF UP v Olomouci. Bude zasláno jmenování KKZ a dopis hejtmanovi. O:
Mgr. Langer. T: 18.06.2010.
Mgr. Langer informoval, že Bankovní institut vysoká škola, a.s. se rozhodnul již nadále
nespolupracovat s AIVD ČR na produktu „Oborová certifikace“, který byl dříve v rámci asociace
vytvořen. Vzhledem k fungování řady již existujících a několika připravovaných nástrojů hodnocení
kvality v dalším vzdělávání, se VV rozhodnul zastavit poskytování této služby.
Mgr. Langer informoval, že všechny funkcionality nového webu asociace navržené na minulém VV
byly implementovány (anketa, infoservis, fotogalerie), nadto i řada jiných (export uživatelů, možnost
vkládat aktivity v rámci TVD apod.).

V Praze dne 16.06.2010.

Zapsal: Mgr. Tomáš Langer

Schválil: PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D.
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