Zápis ze zasedání
Pracovní skupiny AIVD ČR, o.s. pro DVPP
konaného dne 10. září 2015 v Praze
Prezence
Přítomni






RNDr. Robert Gamba (předseda)
Mgr. Šárka Prachařová
doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D.
Mgr. Jaromír Šalek
Milan Kotík

Nepřítomni





Ing. Jaroslava Výborná, S-COMP Centre CZ s.r.o.
Mgr. Bc. Erika Konupčíková
Mgr. Marta Břehovská
Mgr. Dana Bilíková

Zasedání
 Dr. Gamba přivítal zúčastněné a seznámil je s programem zasedání.
Setkání s náměstkem



PS nemůže informovat o výsledku návštěvy náměstka Fidrmuce, protože teprve proběhne. Setkání
zajistila dr. Marešová na pátek 13. 10. 2015.
Témata na řešení s náměstkem Fidrmucem:
o Vyjasnění situace mezi MŠMT a MPSV ke vztahu s DVPP
o Implementace KS v navazujícím projektu IMKA.
o Postavení AIVD v rámci struktur OP VVV
o Asistenti pedagoga – vyjasnit kdo a jak se může vzdělávat, vznikl začarovaný kruh
v požadavcích na uchazeče o rekvalifikační studium
o Standard učitelské způsobilosti (studium v oblasti pedagogických věd)
o Rozšiřující vzdělávání učitelů odborných předmětů

Projekt Kariérní systém




Realizace KS by měla sloužit pro kultivaci DVPP obecně.
Otázka implementace KS bude otevřena při jednání s náměstkem.
Vyvstala otázka, jak bude realizován projekt IMKA (Implementace kariérního systému), zda bude
uzavřen pro ostatní organizace a vymezen výhradně NIDV, či zda se jej podaří otevřít pro ostatní
aktéry na poli DVPP

OP VVV





Prostředí zadávání projektů se od Benefitu 7 je výrazně odlišné a složitější.
Expertní skupiny se ruší, jde se pouze cestou hodnotitelů.
Na stránkách MŠMT je zveřejněn Harmonogram výzev na rok 2015 (dne 8. 9.), je k nalezení na
tomto odkazu http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv.
AIVD nemá zástupce v Monitorovacím výboru OP VVV.

Krajské akční plány



PS vznesla požadavek na zastoupení asociace v ustavování expertních skupin v krajích. Dr.Gamba
vznese požadavek na VV.
Vznikla otázka Koho oslovit při tvorbě akčních plánů? S kým jednat při požadavku zastoupení
asociace v jednotlivých krajích
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Týdny vzdělávání dospělých



TVD se řeší v každém kraji individuálně, FDV se participuje na TVD v zastoupení s p. Blažíčkovou.
Pokud se členové chtějí participovat, mají se obrátit na KKZ.

Různé




PS DVPP vzala na vědomí, že tým pedagogických fakult v ČR spolupracoval na vytvoření standardu
„Studia v oblasti pedagogických věd“ podle §2 vyhl. 317/2015 (tzv. učitelská způsobilost). Na jednání
s MŠMT bude projednán další postup dokončení standardů. PS DVPP s tímto postupem souhlasí a
bude jej podporovat.
Další jednání se koná 12. 11. 2015 v 10:00 hodin.

V Praze dne 10. 9. 2015

Zapsala: Bc. Sára Drozdová

Schválil: RNDr. Robert Gamba
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