Zápis ze zasedání
Pracovní skupiny AIVD ČR, o.s. pro kvalitu v dalším vzdělávání
konaného dne 13. listopadu 2012 v Praze
Prezence
Přítomni
•
•
•
•
•
•

Mgr. Jana Brabcová, Grafia, s.r.o. (místopředsedkyně PS)
Mgr. Tomáš Langer, AIVD ČR
PhDr. Michal Šerák, Ph.D., Katedra andragogiky a personálního řízení FF UK v Praze
Ing. Kristýna Kozáková, Česká společnost pro jakost, o.s.
Petr Otáhal, společnost Petr Otáhal s.r.o.
Ing. Pavel Široký, Republikové centrum vzdělávání, s.r.o.

Nepřítomni
•
•
•
•
•
•
•
•

Mgr. Dušan Bellovič, MARLIN s.r.o.
Ing. Dagmar Divišová
PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D., AIVD ČR
PhDr. Bohumír Fiala, SEMIS, spol. s r.o.
PhDr. Marie Jírů, Centrum andragogiky, s.r.o.
Ing. Petr Kazík, AHRA – Human Resource Agency s.r.o. (předseda PS)
PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D., AIVD ČR
Ing. Jana Puhalová, ALPELEPHANT, s.r.o.

Zasedání
Soutěže kvality AIVD ČR
•

•
•
•
•
•
•

•

Mgr. Langer informoval o průběhu zasedání odborné komise soutěže Vzdělávací instituce roku
2012. Komise navrhuje upravit kritérium soutěže týkající se etiky a etického auditu a kodexu, aby
nebylo toto kritérium pro soutěžící vylučující.
Ing. Široký nedoporučil průběžně posouvat termín soutěže, ale rovnou jej prodloužit do nejzazšího
možného termínu.
Mgr. Brabcová navrhuje do pravidel zahrnout vyhlášení druhého kola, pokud nebude naplněno první.
P. Otáhal navrhuje zjistit důvody neúčasti mezi členy AIVD ČR. O: Dr. Dvořáková v rámci průzkumu
členské základny v r. 2012.
Mgr. Langer informoval o tom, že přílohy přihlášek do soutěže (DVD, výukové materiály apod.)
budou po dohodě s přihlášenými vzdělávacími institucemi vráceny zpět k jejich dalšímu využití.
PS navrhuje zaujmout ke změnám v soutěži jednoznačné stanovisko na svém dalším zasedání.
Mgr. Langer dále informoval o průběhu zasedání odborné komise soutěže Lektor / Lektorka roku
2012. Komise navrhuje upravit pravidla tak, aby nebyly akceptovány videoukázky uměle vytvořené
pouze pro potřeby soutěže.
PS navrhuje zaujmout k případné změně v soutěži jednoznačné stanovisko na svém dalším
zasedání.

Komunikace kvality se zaměstnavateli
•

•

Mgr. Brabcová informovala, že dne 5. prosince 2012 proběhne v Praze kulatý stůl se
zaměstnavateli v rámci projektu KONCEPT. Vyzvala členy PS, aby pozvali zaměstnavatele na tuto
akci. P. Otáhal nabídnul Mgr. Brabcové možnost účasti na setkání Klubu personalistů
Moravskoslezského kraje 29. ledna 2013 v Ostravě. Ing. Široký nabídnul oslovit zaměstnavatele
sdružené v Krajské hospodářské komoře Vysočina. Mgr. Langer nabídnul kontaktovat Svaz
průmyslu a dopravy ČR.
Mgr. Brabcová vyzvala členy PS k tomu, aby jí zasílali náměty, jak zainteresovat zaměstnavatele na
ratingu a kvalitě dalšího vzdělávání vůbec (brabcova@grafia.cz). Projednání návrhů bude i
předmětem příštího zasedání PS.
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•
•
•
•
•

Ing. Kozáková informovala o účasti Ing. Kazíka na konference v rámci Týdne kvality 2012.
Mgr. Langer informoval o tom, že v listopadu 2012 vyjde časopis HR forum s informacemi z oblasti
kvality a také inzerce Desatera kvalitní vzdělávací instituce.
Dále vyjde samostatný článek na téma kvality v listopadové příloze „Kariéra a vzdělávání“
Hospodářských novin.
Mgr. Brabcová a Ing. Kazík budou prezentovat téma kvality na veletrhu proHRexpo 2012 a Fóru
personalistů 2012, které se uskuteční ve dnech 11. – 12. prosince 2012 v Praze.
Mgr. Brabcová vyzvala členy PS k sepsání článku do odborného časopisu Andragogika na téma
kvality.

Klíčové aktivity pro I. pol. 2013
•

•

•

PS navrhuje následující aktivity:
o Regionální semináře ke kvalitě pro zaměstnavatele (propojit aktivity projektu KONCEPT
s aktivitami AIVD ČR v regionech).
o Vyhlásit obě soutěže kvality.
o Propagovat i dalšími cestami desatera kvality AIVD ČR.
o Vytvořit jednotnou dokumentaci pro zajištění kvality vzdělávacích institucí: např. formuláře
evaluačních a hospitačních dotazníků.
Na minulém zasedání PS vytvořila následující okruhy aktivity:
o Kulaté stoly pro zaměstnavatele.
o Mapa kvality (detailní vysvětlení desater kvality).
o Výzkumy v oblasti kvality dalšího vzdělávání.
o Aplikační semináře ve spolupráci s právníky k veřejným zakázkám a aplikaci kvality
do podmínek výběrových řízení.
o Informační kampaň.
Na příštím zasedání PS rozpracuje tyto aktivity do detailní podoby, vč. návrhu časování aktivit.

Různé
•

•

•
•

•

Mgr. Langer informoval, že koncept Regionálních kooperačních fór (RKF) pro další vzdělávání,
které plánuje AIVD ČR organizovat v krajích, byl odložen. Důvodem je především situace voleb, kdy
na krajích nejsou jmenována nová zastupitelstva.
Dále informoval o tom, že byla podepsána Dohoda o spolupráci v oblasti dalšího vzdělávání
dospělých a trhu práce mezi AIVD ČR a Generálním ředitelstvím Úřadu práce ČR. Ta umožňuje
navázat spolupráci mj. i v oblasti kvality dalšího vzdělávání.
P. Otáhal navrhnul motivovat členy AIVD ČR k vyvěšení desater kvality v učebnách či k umístění
desater do materiálů publikovaných členy AIVD ČR.
Mgr Brabcová informovala o aktualitách v oblasti ratingu vzdělávacích institucí připravovaného
v rámci projektu KONCEPT. Mgr. Langer doplnil informace o připravované novelizaci zákona
179/2006 Sb., kam by se mohl rating implementovat.
Termín dalšího zasedání PS bude stanoven v prosinci 2012 návaznosti na Plán činnosti AIVD ČR
pro rok 2013.

V Praze dne 13.11.2012

Zapsal: Mgr. Tomáš Langer

Schválila: Mgr. Jana Brabcová
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