Zápis ze zasedání
Pracovní skupiny AIVD ČR, o.s. pro kvalitu v dalším vzdělávání
konaného dne 05. června 2014 v Praze
Prezence
Přítomni









Ing. Petr Kazík, AHRA – Human Resource Agency s.r.o. (předseda PS)
Mgr. Erika Konupčíková, AIVD ČR
Mgr. Jana Brabcová, Grafia, s.r.o. (místopředsedkyně PS)
PhDr. Marie Jírů, Centrum andragogiky, s.r.o.
PhDr. Zdeněk Palán, PhD.
PhDr. Michal Šerák, PhD.
Ing. Pavel Široký, Republikové centrum vzdělávání, s.r.o
Mgr. Tomáš Langer, AIVD ČR

Nepřítomni




Ing. Jana Puhalová, ALPELEPHANT s.r.o. – omluvena
Mgr. Markéta Nekolová, Fond dalšího vzdělávání – omluvena
Ing. Kristýna Kozáková, Česká společnost pro jakost, o.s. – omluvena

Zasedání
Ing. Kazík zahájil zasedání přivítáním účastníků a vyjádřil skepsi k vývoji situace kolem kvality ve vzdělávání.
Proběhla diskuze o problémech ve VŘ na úřadech práce vyhlašovaných v krajích a okresech.
Otázky: Jaké jdou pokyny úřadům práce?
Mgr. Langer zdůraznil potřebu informovat zaměstnavatele o kvalitě vzdělávání – působí na ně v rámci svých
aktivit a s velkou odezvou jsou přijímána desatera kvality a informace pro rating vzdělávacích institucí.

Kvalita ve výběrových řízeních
AIVD ČR by se měla zaměřit na vytvoření ukázkové zadávací dokumentace pro ÚP, s ukázkou začlenění
kvality do VŘ.
Mgr. Konupčíková informovala o jednání na generálním ředitelství úřadu práce, s Dr. Věrou Kolmerovou,
která vyjádřila podporu a nabídla pomoc se sjednáváním jasných podmínek a kritérií ve výběrových řízeních.
Odkázala jednání na pana Jana Očenáška, který je na GŘ ÚP za výběrová řízení zodpovědný.
Mgr. Konupčíková oslovila pana Očenáška se žádostí o schůzku, čekáme na odpověď.
Ing. Široký popsal situaci s výzvou D8 – projektu Dalšího vzdělávání zaměstnanců, kde byly vzdělávací
instituce vyčleněny ze soutěže. Popsal také podle jeho názoru nerovné podmínky zadávacího řízení. V
některých případech jsou zakázky přímo vyhlašovány účelově a diskriminačně.
Dále byla projednávána účast Paktů zaměstnanosti na výběru projektů v různých krajích. Pakty by měly
zahrnovat také vzdělávací instituce, pro ředitelku AIVD z toho vyplývá úkol napsat dopisy hejtmanům aby
zahrnuli do těchto orgánů i členské instituce AIVD ČR.
Ing. Široký dále srovnal řízení projektů z Domu zahraniční spolupráce a v OP LZZ a OP VK. Jak projekty
Erasmu +, tak i pracovníci této instituce jsou pro-zákaznicky orientovaní a kompetentní. Spolupráce s nimi je
vždy velice přínosná.
Ceník vzdělávacích služeb – vytvořit dokument pro vyvěšení na stránkách AIVD ČR jako vzor pro zákazníky
a personalisty, potažmo úředníky zadávající VŘ. Ceník by měl obsahovat ceny obvyklé včetně kalkulačního
vzorce. – Odpovídá ředitelka AIVD ČR.
Ing. Široký nabídl poskytnout metodiku, kterou má již hotovou. Pošle ji elektronicky na adresu ředitelky
AIVD.
Dále byl navržen vnitřní rating AIVD ČR – při využití nástrojů vytvořených v projektu Koncept a vytvořit vnitřní
certifikát kvality AIVD ČR. Účelem tohoto certifikátu by mělo být zviditelnění ratingu vzdělávacích institucí a
signál veřejnosti, že tento systém bude fungovat. – projednáno bude na dalším zasedání PS.
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Mgr. Langer podal návrh na prosazování požadavku na profesní kvalifikace všech lektorů, zvláště těch, kteří
vyučují v rekvalifikačních kurzech – situace je daná zákonem, není důvod to vidět jako diskriminační
kritérium. Dr. Palán tuto možnost projedná s náměstkem ministra Janem Markem, se kterým se setká příští
týden.
Na jednání s Úřadem práce je nutné projednat spolupráci na vzdělávání úředníků ÚP.
Vystoupení na konferenci AEDUCA přislíbil Ing. Petr Kazík, příspěvek se bude zaměřovat na kvality v dalším
vzdělávání.

Soutěže kvality AIVD ČR, postup pro vyhlášení nového ročníku
Otevřít soutěže mimo členskou základnu.
Poskytování zpětné vazby účastníkům.
Vyhlášení na vánočním večírku a ukončení na valné hromadě.

Desatera kvality - úkol trvá




Mgr. Jana Brabcová – Lektor: bod 3 a VI: bod 9
PhDr. Bohumír Fiala - Lektor: bod 4 a VI: bod 2
Mgr. Erika Konupčíková – Lektor: bod 5 a VI: bod 6

Různé
Další zasedání PS se uskuteční 4. září 2014.

V Praze dne 05. 06. 2014

Zapsala: Mgr. Erika Konupčíková

Schválil: Ing. Petr Kazík
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