Zápis ze zasedání
Pracovní skupiny AIVD ČR, o.s. pro kvalitu v dalším vzdělávání
konaného dne 29. října 2014 v Praze
Prezence
Přítomni







Mgr. Erika Konupčíková, AIVD ČR
Mgr. Jana Brabcová, Grafia, s.r.o. (místopředsedkyně PS)
PhDr. Marie Jírů, Centrum andragogiky, s.r.o.
Ing. Pavel Široký, Republikové centrum vzdělávání, s.r.o
Mgr. Tomáš Langer, AIVD ČR
Mgr. Markéta Nekolová, Fond dalšího vzdělávání

Nepřítomni






Ing. Jana Puhalová, ALPELEPHANT s.r.o. – omluvena
Ing. Kristýna Kozáková, Česká společnost pro jakost, o.s. – omluvena
Ing. Petr Kazík, AHRA – Human Resource Agency s.r.o. (předseda PS)
PhDr. Zdeněk Palán, PhD.
PhDr. Michal Šerák, PhD.

Zasedání
Mgr. Brabcová zahájila zasedání přivítáním účastníků a zvlášť přivítáním hosta, pana Ing. Martina
Procházku, ředitele Okresní hospodářské komory v Liberci. Pan ředitel byl požádán o formulaci problému, se
kterým se setkal v rámci realizace projektu v oblasti dalšího vzdělávání a slíbil sepsání článku do dalšího
čísla Andragogiky v praxi.

Kvalita ve výběrových řízeních a projektech ESF
Po již několikrát se opakujících stížnostech členů na podmínky při výběrových řízeních, popřípadě
sankcionování ukazatelů kvality v zadávacích podmínkách a nemožnosti odvolání proti těmto rozhodnutím
Mgr. Brabcová navrhuje iniciování zřízení dotačního ombudsmana, což by mělo být výstupem pracovní
skupiny.
Členové pracovní skupiny objevili další nerovný přístup ke školám a vzdělávacím institucím. Školám je
v současné době promíjena udržitelnost projektů - KÚ vydávají stovky rozhodnutí.
Také pokud soutěží školy ve výběrových řízeních, dávají nulovou cenu za zkoušky z PK. Školy využívají
veškerý majetek a materiál poskytovaný z rozpočtu MŠMT – tedy státního rozpočtu a nabízejí pak
dumpingové ceny.
Členové PS se usnesli, že výstupem pracovní skupiny budou podněty pro řídící orgán a žádost o podporu
EK a MMR.
Úkoly:
 Kontaktovat viceprezidenta HK ČR Somra a požádat o jednání a formulaci společného vyjádření
v realizaci projektů ESF - zjednodušení čerpání z ESF, opravné prostředky v průběhu dotačních
řízení – problémy a řešení, výsledky kontrol, reálné nastavení parametrů v příštím období –
provázání kvality ve výběrových řízeních v oblasti DV (Mgr. Brabcová)
 Kontaktovat viceprezidenta HK Somra a Romanu Nováčkovou (Mgr. Brabcová), Svaz průmyslu a
dopravy (Mgr. Langer) a UZS (Mgr. Konupčíková) zda by byli ochotni vyjednávat o ombudsmanovi
v oblasti ESF.
 Kontaktovat ČMKOS v jednání o ombudsmanovi. Zajistit jednání v průběhu listopadu (Mgr.
Konupčíková)
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Soutěže kvality AIVD ČR, vyhlášení ročníku 2014
Schválení kritérií pro rok 2014.- soutěže otevřeny pro instituce i mimo AIVD – per rollam jsou předána ke
schválení výkonnému výboru.
Hodnocení by mohlo probíhat jako v konceptu, autoevaluační dotazník a návštěva komise ve VI, následně
zasedání komise.
Vyhlášení na vánočním večírku a ukončení na konferenci VSD.
Ředitelka se pokusí domluvit vyhlášení soutěže na akci PMF.
Vytipování a oslovení Mediálních partnerů do příštího zasedání PS Q.

Různé
Další zasedání PS se uskuteční dle potřeby – svolá předseda PS Q.

V Praze dne 29. 10. 2014

Zapsala: Mgr. Erika Konupčíková

Schválil: Ing. Petr Kazík
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