Zápis ze zasedání výkonného výboru AIVD ČR
Datum: 18. - 19. 7. 2016
Místo: Františkův dvůr, Klokočov – výjezdní zasedání
Zasedání řídila: Jana Brabcová
Zapisovala: Erika Konupčíková
Přítomni: Jana Brabcová, Petr Kazík, Tomáš Langer, Ilona Štorová, Pavla Čmuchová, Jaroslav
Bezchleba, František Janeba, Pavel Široký, Bohumír Fiala, Erika Konupčíková
Nepřítomni: Robert Gamba, Dušan Bellovič, Leopold Podmolík, Zdeněk Palán, Markéta Šupplerová,
Mirka Maťátková, Petr Kaplan.
Návrh programu:
18. 7. 2016
12:00 – 14:30
14:30 – 15:00
15:00 – 18:00
18:00 – 18:45
19:00 – 20:00
20:00
19. 7. 2016
8:00 – 8:30
9:00 – 12:00
s médii
12:00

Příjezd a ubytování
Uvítání účastníků
Stanovení cílů pro další období VV, revize a stanovení aktivit AIVD ČR
Další vydání časopisu Andragogika v praxi
Společná večeře
Personální záležitosti a fungování kanceláře AIVD ČR, diskuse
Společenský večer

Snídaně
Rozsah činností TVD v roce 2016, Marketingové aktivity AIVD ČR, komunikace
Různé
Společný oběd, Odjezd

Přítomní členové VV a KK potvrzují, že zasedání bylo svoláno v souladu s § 2 Organizačního a
volebního řádu. Zasedání se zúčastnilo celkem 9 ze 13 členů VV. Zasedání bylo usnášeníschopné.

1. Stanovení cílů pro další období VV, revize a stanovení aktivit AIVD ČR
Členové VV se dohodli že aktivity AIVD ČR by se výrazně měnit neměly, jen by se činnost měla
soustředit na větší tlak na odpovědné orgány státní správy a konkrétně se zasazovat o zájmy členů.
Očekává se úbytek členské základny tak, jak postupně ubývá podnikatelských subjektů v oblasti
dalšího vzdělávání. AIVD ČR by se tudíž do konce roku měla snažit získat více členů z řad
individuálních lektorů, zaměřit se na práci s interními lektory firem. Tudíž kontaktovat firmy,
zdůraznit výhody členství pro interní lektory a připravit vzdělávací nabídku pro lektory ve firmách. To
bude úkol nového výkonného ředitele.

2. Andragogika v praxi
Jana Brabcová informovala ohledně vydání nového čísla Andragogiky v praxi.

Členové VV byli vyzvání k důslednému dodržování termínů uzávěrek k zaslání článků. Je nutné
dodržovat termíny a důsledně dbát na kvalitu příspěvků.
Navrhovaná témata do příštího čísla (10): Jak se mění prostředí vzdělávání? Co budeme kromě
obsahu vzdělávání dodávat? Nemáme nezaměstnané, musíme za zaměstnanci. Nové trendy –
webináře. Výsledky projektů – POVEZ II, Výzva 43 …
J. Bezchleba opětovně navrhuje vytvoření sady článků se zaměřením. Tento plán bude navržen pro
další ročník vydání časopisu a bude projednán na dalším zasedání VV. Členové připraví do dalšího
zasedání návrhy témat.
Poslední číslo tohoto ročníku tzn. Číslo 11 bude tematicky zaměřeno na téma Vzdělávání 4.0, které
bude také tématem výroční konference AIVD ČR v listopadu 2016. Každý příspěvek na konferenci by
měl být otištěn v AvP.
Členové VV byli informováni o zvyšujícím se počtu předplatitelů.
Seznam odpovědnosti členů VV za rubriky v AvP:

Téma

Patron

Plánované akce

– Konupčíková

Za oponou vzdělávání dospělých

– Langer

Nestor dalšího vzdělávání dospělých

– Palán

Rozhovor

– Brabcová, Konupčíková

Soutěže kvality 2015

– Kazík

Vítězové soutěží kvality

– Konupčíková

Kvalita ve vzdělávání – nekvalita

– Kazík, Brabcová

Z výkonného výboru

– Konupčíková

E-learning

– Fiala

DVPP

– Gamba

NSK

– Široký

Nové projektové období

– Brabcová

Pakt zaměstnanosti

– Janeba

TVD

– Bezchleba

Desatera

– Konupčíková

Další vzdělávání mladých

– Široký

Tady podnikáme

– Brabcová

Z praxe

– Jírů

3. Personální záležitosti a fungování kanceláře AIVD ČR
Po oznámení výkonné ředitelky o ukončení pracovního poměru v AIVD ČR byly vydány informace o
výběrovém řízení. První fáze bude ukončena 24. 7. a dále proběhne ústní výběrové řízení, kterého se
budou účastnit: prezidentka AIVD ČR, viceprezident a popřípadě členové výboru, kteří budou mít
zájem o účast.
V současné době evidujeme již 20 žádostí o místo.

4. Týdny vzdělávání dospělých v roce 2016, Marketingové aktivity AIVD ČR, komunikace
J. Bezchleba připravil nový koncept spolupráci při organizování TVD a to ve spolupráci s V.
Bouškovou. TVD budou letos probíhat ve všech krajích s výjimkou Prahy a Ústeckého kraje.
Zahájení TVD 2016 proběhne na konferenci AEDUCA 2016.
5. Různé
Připravit seznam právníků, zabývajících se správním právem a servisem v oblasti veřejných zakázek.
Vytvoření databáze a její předání členské základně. Prvotní bude dotaz na advokátní komoru.
Oslovení právní kanceláře Holec a Zuska, zda by nechtěli vést (jako svoje PR) právnickou anketu
v Andragogice v praxi.
Byl podán návrh na placenou právní poradnu členů. Kdo by měl zájem, může se za určitou částku
dostat do sekce právní poradny na webu AIVD ČR. O návrhu se bude jednat na příštím VV.
Příští rok bude nutné dát do rozpočtu částku na právní služby – ne pro posouzení individuálních
podnětů členů, ale všeobecné problémy, týkající se oboru.
Členové byli informováni o průběhu kulatého stolu v Ústeckém kraji a byli informováni o organizaci
těchto akcí na podzim, kdy probíhají volby do samosprávných orgánů. Kancelář AIVD ČR bude
postupovat podle jednotlivých KKZ, zda uskutečnit kulatý stůl či nikoliv a počkat na rok 2017, kdy
budou již krajská zastupitelstva akceschopnější.
Výroční konference AIVD ČR bude mít název Vzdělávání 4.0 a je nutné jednat o možné účasti
následujících řečníků:
Tomáš Sedláček, Prof. Zelený, Vladimír Mařík, Česká manažerská asociace – prezentace ze Škoda
Auto, Vojtěch Kořen (z AEDUCA Olomouc – Trexima), Jan Švejnar, Vladimír Dlouhý (HK), Miroslava
Kopicová, Michal Horáček, Karel Janeček, Branislav Frk a další.

Seznam úkolů
Číslo úkolu

Popis úkolu

VV3003201601

VV1404201601
VV3003201605

změna pravidel partnerství a cen partnerství,
rozdělení partnerství do několika kategorií
Úřad pro ochranu průmyslového vlastnictví –
požádat o změnu loga
Vytvoření logomanuálu
Příprava kritérií pro hodnocení členů

VV3003201606

Příprava expertních služeb AIVD ČR

VV3003201607

Zjištění situace u akreditační komise ohledně
kariérového poradenství
RIP a nehospodárnost využití - článek a formulovat
dopis na GŘ ÚP
Výklad desatera a sčítání zakázek – dotazy na GŘ
ÚP

VV3003201602

VV3003201609
VV3003201610

Číslo úkolu

Popis úkolu

VV2505201602

Navržení seznamů/sad článků do AvP
Seznam rubrik
Napsat dopis na MŠMT akreditační komisi jak je
možné aktualizovat tabulku a uvést do souladu
s NSK; konzultace se Z. Palánem
Navrhnout školení ve smyslu konání v souladu se
správním zákonem
Dotaz na členskou základnu – kdo podával návrh na
rekvalifikaci kariérový poradce – problém
s akreditací kurzu
Iniciovat schůzku s předsedou AK a dr. Petráškem,
zástupci AIVD ČR
Akvizice nových členů z řad firem, disponujících
interními lektory
Návrhy témat na další ročník časopisu AvP
Aktivity v oblasti nastavení právního poradenství
AIVD ČR pro členy, oslovení advokátní komory a
právní kanceláře

VV2505201603

VV2505201604
VV2505201605

VV2505201606
VV1807201601
VV1807201602
VV1807201603

Závěr
Další jednání proběhne bude stanoveno na podzim 2016.

Odpovědná
osoba
E. Konupčíková

Termín

Kancelář AIVD
ČR
Jana Brabcová
Pracovní
skupina pro
kvalitu
Langer, Fiala,
Brabcová,
Konupčíková
Z. Palán

30.4.

25.5.

25.5.

L. Podmolík

Zasedání
AK
25. 5.

M. Jírů

14. 4.

Odpovědná
osoba
Členové VV

Termín

Kancelář AIVD

Po setkání

Kancelář AIVD

Nový výkonný
ředitel
Členové VV
Nový výkonný
ředitel

Před
dopisem
Do konce
2016
30.10. 2016
30.10. 2016

