Zápis ze zasedání
Pracovní skupiny AIVD ČR, o.s. pro DVPP
konaného dne 24. června 2015 v Praze
Prezence
Přítomni





RNDr. Robert Gamba (předseda)
Mgr. Šárka Prachařová
doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D.
Ing. Jaroslava Výborná, S-COMP Centre CZ s.r.o.

Nepřítomni






Mgr. Bc. Erika Konupčíková
Mgr. Marta Břehovská
Mgr. Dana Bilíková
Mgr. Jaromír Šalek
Milan Kotík

Zasedání
 Dr. Gamba přivítal zúčastněné a seznámil je s programem zasedání.
 Proběhla rekonstrukce členů PS
Informace z jednání výkonného výboru AIVD, priority pracovní skupiny



O činnosti PS asociace ví a činnost PS bude podporovat.
Priority PS byly předneseny na VV, otázka rekonstrukce PS a zapojení do KS byly přijaty VV za své
priority a řešení bylo svěřeno PS.

Projekt Kariérní systém









KS dostala na starosti paní Hofmannová – bývala ústřední školní inspektorka.
KS jako projekt byl ukončen, členové PS byli seznámení s výstupem projektu.
Je připravován projekt, který má zavést implementaci KS tzv. IMKA.
Proběhla změna priorit ministerstva vzhledem ke KS (zatím jde o neoficiální informace z MŠMT):
o 1. Opouštění teorie dvojího systému vzdělávání (nebude existovat DVPP a DVKS odděleně)
o 2. Zavádění KS do systému DVPP zároveň poslouží jako kultivace systému dalšího
vzdělávání PP
Názory PS budou pravděpodobně realizovány, hrozby nenastanou.
PS má zájem podpořit KS ve spolupráci s MŠMT.
Dr. Gamba v následujících dnech ve spolupráci s VV sestaví dopis náměstku Fidrmucovi, který bude
vyjadřovat podporu KS (PS považuje dokument za zásadní) za asociaci a zájem na realizaci KS,
dr.Marešová domluví termín jednání.

Systém čerpání prostředků EU na vzdělávání v následujícím období




Zásadní změna nenastala v čerpání prostředků EU.
Stále je ve hře výzva 56 – čtenářská gramotnost a výjezdy do zahraničí, údajně by měli uspokojit
všechny žadatele.
Dále je ve hře výzva 57, dají se očekávat dvě výzvy typu šablony.
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PS probrala aktuální situaci v oblasti regionální strategie.
Nadále sledovat dění.

Různé


Není vyjasněná situace mezi MPSV a MŠMT v oblasti DVPP.

V Praze dne 24. 6. 2015

Zapsala: Bc. Sára Drozdová

Schválil: RNDr. Robert Gamba
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