Zápis ze zasedání
Pracovní skupiny AIVD ČR, o.s. pro kvalitu v dalším vzdělávání
konaného dne 14. ledna 2014 v Praze
Prezence
Přítomni











Ing. Petr Kazík, AHRA – Human Resource Agency s.r.o. (předseda PS)
Mgr. Tomáš Langer, AIVD ČR
Mgr. Erika Konupčíková, AIVD ČR
Mgr. Jana Brabcová, Grafia, s.r.o. (místopředsedkyně PS)
PhDr. Marie Jírů, Centrum andragogiky, s.r.o.
Ing. Kristýna Kozáková, Česká společnost pro jakost, o.s.
Fond dalšího vzdělávání
Karel Sodomka, AMOS
Ing. Pavel Široký, Republikové centrum vzdělávání, s.r.o.
Mgr. Markéta Nekolová, Fond dalšího vzdělávání

Nepřítomni



Ing. Jana Puhalová, ALPELEPHANT s.r.o. – omluvena
Mgr. Klára Bezděková, MŠMT - omluvena

Zasedání
Ing. Kazík zahájil zasedání představením členů, jelikož někteří noví členové do pracovní skupiny přibyli.
Položil dále otázku, čím by členové chtěli přispět k práci PS. Mezi návrhy zaznělo spojení systémových
projektů v dalším vzdělávání s budoucími a navázání jejich výsledků do praktického využití,
Ing. Široký zmínil soutěž VI – promyslet podkategorie soutěže, navrhuje finanční hodnocení vítězů. K
programu na rok 2014 pan Ing. Široký zmínil vzdělávání hodnotitelů veřejných soutěží, nabídnout
ministerstvům kuchařku o hodnocení, zadávací dokumentaci a systému tendrů. Navrhuje uzavřít koordinační
dohodu s MPSV.
Mgr. Brabcová informovala o semináři, který byl zorganizován pro zadavatele veřejných zakázek. Tento
seminář byl velice hojně navštíven a silně personálně obsazen. Posouvání AIVD ve směru výsledků a
výstupů projektu Koncept. Dále svou roli vidí jako vysvětlování a PR směrem k novinářům a sdělovacím
prostředkům.
Nastává otázka co dále s ratingem v projektu Koncept – vzhledem k tomu, že je to stále majetek NÚV. Mgr.
Brabcová bude iniciovat rozhodnutí a využití tohoto nástroje dále.
Mgr. Nekolová informovala o In house zakázce pro FDV – UPRADE – na pozicích v ÚP by se měl řešit i
profesní růst a hodnocení vzdělávacích opatření a vzdělávání – seznámit se s manažerem projektu,
vzdělávání úředníků ÚP. Třeba i specialistů na výběrová řízení na ÚP. Prostřednictvím projektu KOOPerace.
Ing. Kozáková chyběla zpětná vazba při předešlých soutěžích kvality a nevyhovovalo ji veřejně finále na
podzim – lektor je v září velice vytížen a instituce nemůže posílat na celý den lektora. Navrhla možnost
vydávání článků v časopise Perspektiva kvality, který vychází v rámci ČSJ. Nabízí také účast zástupce PS
nebo AIVD na konferenci.
PhDr. Jírů se chce profilovat v propagaci kvality směrem k zákazníkům a je nakloněna myšlence vzdělávání
úředníků (ÚP. Krajských úřadů apod)
Mgr. Konupčíková – udržet myšlenku kvality ve spolupráci se státními orgány.
Mgr. Langer - ke vzdělavatelům navrhuje vyhlásit stopstav informovat, ale již vytvořené nástroje
zakonzervovat. Ke klientům a zákazníkům bychom měli navrhovat legislativní změny. Okamžitě po
jmenování vlády informovat nové ministry o ratingu, kvalitě a systému dalšího vzdělávání. Vyžadovat
dodržování smluv se státními orgány. Soutěže kvality otevřít i pro nečleny. Pracovat na prestiži soutěží.
Pracovat na medializaci.
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Plán činnosti pracovní skupiny – návrhy aktivit pro 2014
Navržené body:
Desatera kvality – dokončení a vydání seriálu v andragogice a na stránkách AIVD,
Soutěže kvality
Propagace kvality mezi členy AIVD, ale hlavně zadavateli DV. Aktivovat kroky pro spolupráci s FDV MPSV,
GŘ UP a PMF – personalisté.
Plán bude detailně popsán na příštím zasedání.

Soutěže kvality AIVD ČR, postup pro vyhlášení nového ročníku
Kategorizace soutěže nebyla schválená. Pracovní skupina potvrzuje, že toto je velice konstruktivní nápad,
v současné době je ale prioritní získat více účastníků.
Otevřít soutěže mimo členskou základnu.- PS souhlasí
Vyhlášení na vánočním večírku a ukončení na valné hromadě. PS uložila předsedovi PS podat návrh na VV.
Pracovní skupina se usnesla, že pro příští rok je nutné stanovit pravidla pro prezentaci finalistů. V prezentaci
je nutné se vyjádřit ke každému kritériu a na závěr uvést důvody proč zrovna jejich instituce má být oceněna.

Desatera kvality - úkol trvá





Mgr. Brabcová – Lektor: bod 3 a VI: bod 9
PhDr. Bohumír Fiala - Lektor: bod 4 a VI: bod 2
Ing. Pavel Široký - - Lektor: bod 10 a VI: bod 10
Mgr. Konupčíková – Lektor: bod 5 a VI: bod 6

Různé
Další zasedání PS se uskuteční 13. března v 10:00.

V Praze dne 17. 01. 2014

Zapsala: Mgr. Erika Konupčíková

Schválil: Ing. Petr Kazík
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