Pravidla soutěže
VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE ROKU 2013
1. Soutěž „Vzdělávací instituce roku 2013“ vyhlašuje Asociace institucí vzdělávání
dospělých ČR, o.s. („AIVD ČR“).
2. Cílem soutěže je podpořit kvalitu vzdělávacích institucí poukázáním na příklady
nejlepší praxe mezi členy asociace. Cílem je také upoutat pozornost odborné i
široké veřejnosti k problematice kvality v dalším vzdělávání.
3. Přijímání přihlášek je zahájeno 15. dubna 2013 a ukončeno 31. července 2013.
4. Vzdělávací instituci může do soutěže přihlásit výhradně členská instituce AIVD ČR,
která na trhu vzdělávání dospělých působí nejméně 3 roky.
5. Způsob přihlášení do soutěže:
a. Nominace se provede vyplněním písemné přihlášky do soutěže
(ke stažení na www.aivd.cz).
b. K přihlášce vyplněné statutárním zástupcem přihlašující instituce bude
přiložen úplně vyplněný dotazník vzdělávací instituce, vč. všech příloh.
c. Pořadatel soutěže využije zaslané materiály výhradně pro účely soutěže.
d. Pořadatel soutěže má právo vyřadit ze soutěže nominované, kteří nesplnili
požadavky uvedené v těchto pravidlech.
6. Proces hodnocení:
a. Všechny došlé přihlášky posoudí předseda odborné komise a do hodnocení
postoupí jen ti, kteří splňují veškeré požadavky uvedené v těchto pravidlech.
b. Přihlášené vzdělávací instituce vyhodnotí odborná komise.
c. Výkonný výbor AIVD ČR může rozhodnout o prodloužení lhůty pro přihlášení
do soutěže.
d. Soutěž se uskuteční pouze v případě, že se do soutěže přihlásí nejméně 10
vzdělávacích institucí. V opačném případě bude soutěž zrušena.
7. Způsob hodnocení odbornou komisí:
a. Odborná komise je sedmičlenná, složená ze zástupců AIVD ČR, akademické
obce, zaměstnavatelů, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,
Ministerstva práce a sociálních věcí, Úřadu práce ČR a osobností vzdělávání
dospělých.
b. Odborná komise je jmenována výkonným výborem AIVD ČR.
c. Odborná komise posoudí dodané podklady jednotlivých přihlášených a
provede vyhodnocení v každém z následujících kritérií:
i. Prozákaznická orientace.
ii. Tvorba vlastních produktů a přínos trhu dalšího vzdělávání.
iii. Kvalita lektorů a jejich rozvoj.
iv. Kvalitu vzdělávání, certifikace, členství v profesních sdruženích.
v. Etické chování na trhu i vůči kolegům.
vi. Metodika vzdělávání.
vii. Reference.

d. Referenčním obdobím, za něž jsou v rámci soutěže požadována a
vyhodnocována data, je rok 2012.
e. V každém kritériu je možno získat maximálně 10 bodů, celkem tedy
maximálně 70 bodů.
f. Vyřazena ze soutěže bude ta vzdělávací instituce, která nejméně v jednom
kritériu dosáhne méně než poloviny bodů (tj. méně než 5 bodů).
g. Vyřazena ze soutěže bude ta vzdělávací instituce, která v celkovém součtu
bodů ze všech kritérií dosáhne méně než 40 bodů.
h. Tři vzdělávací instituce, které získají nejvyšší počet bodů v celkovém
hodnocení, budou pozvány na veřejné finále „Vzdělávací instituce roku
2013“.
i. Ve veřejném finále proběhnou prezentace institucí v rozmezí 15 minut.
j. V případě vyrovnaných výsledků soutěže může být ocenění uděleno i více
vzdělávacím institucím.
k. Ocenění bude předáno na akci pořádané AIVD ČR v listopadu 2013.
l. Vítěz získá ocenění „Vzdělávací instituce roku 2013“, možnost užívat
označení a loga „Vzdělávací instituce roku 2013“ v rámci své propagace a
případně obdrží další věcné dary od pořadatele soutěže a jeho partnerů.
8. Na výhru v soutěži nevzniká právní nárok. Výkonný výbor AIVD ČR si vyhrazuje
právo soutěž kdykoliv ukončit.
Příloha:
Přihláška vzdělávací instituce do soutěže „Vzdělávací instituce roku 2013“, vč. přílohy.

Tato pravidla byla schválena výkonným výborem AIVD ČR dne 20.03.2013.

