ZÁPIS
ze zasedání
Pracovní skupiny AIVD ČR, o.s. pro kvalitu v dalším vzdělávání
konané dne 21. září 2011 v Praze

Prezence
Přítomni:
• Ing. Petr Kazík, AHRA – Human Resource Agency s.r.o. (předseda PS)
• Mgr. Jana Brabcová, Grafia, s.r.o. (místopředsedkyně PS)
• Mgr. Dušan Bellovič, MARLIN s.r.o.
• Ing. Dagmar Divišová
• PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D., AIVD ČR
• PhDr. Marie Jírů, Centrum andragogiky, s.r.o.
• PhDr. Michal Šerák, Ph.D., Katedra andragogiky a personálního rízení FF UK v Praze
Omluveni:
• Mgr. Tomáš Langer, AIVD ČR
• PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D., AIVD ČR
Nepřítomni:
• PhDr. Bohumír Fiala, SEMIS, spol. s r.o.
• Ing. Petr Heinl, ÚZEI
• Ing. Iva Sehnalová, EVERESTA, s.r.o.
• Ing. Pavel Široký, Republikové centrum vzdělávání, s.r.o.

Zasedání
Soutěž Lektor/lektorka roku
•

•

•

Do soutěže Lektor / lektorka roku 2011 se do termínu konání PS přihlásil pouze jeden
soutěžící, Ing. Kazík navrhnul, aby se zapojily i společnosti, v nichž pracují členové PS. Krajští
koordinátoři jmenovitě osloví firmy ve svém kraji.
Mgr. Brabcová navrhla zvolit jiný způsob komunikace než e-mailem a posunout termín tak,
aby byla realizována větší publicita akce, dále informovat o akci členy AIVD ČR i jinými
cestami.
PS se usnesla na návrhu doložení uzávěrky soutěže, a to do 29. února 2012. Mgr. Langer
předloží návrh k projednání na zasedání VV.

Příprava soutěže vzdělávací instituce roku
• Ing. Kazík informoval, že soutěž „Vzdělávací instituce roku“ bude vycházet z ratingu
realizovaného v rámci projektu KONCEPT, termín vyhlášení proto bude odložen na rok 2012.
• PS s navrženým postupem souhlasí.
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Aktuální stav řešení projektu KONCEPT (MŠMT a NÚOV)
• Ing. Kazík informoval, že dílčí kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání je v zásadě hotová, mělo
by proběhnout veřejné připomínkování – členové PS mohou tento dokument vyžádat
u Ing. Kazíka.
• Ing. Kazík informoval, že rating vzdělávací organizace bude řešen přibližně za měsíc na
jednání projektu KONCEPT, poté budou členové PS informováni o výsledcích.

Různé
• Ing. Kazík navrhnul naplánování kulatých stolů se zaměstnavateli – členové PS se shodli, že
kulaté stoly budou realizovány nejen na regionální úrovni, ale i na úrovni vyšší, tj. na úrovni
sektorových rad. Prezident AIVD ČR zašle dopis s informací o realizaci kulatého stolu Ing.
Janošovi z týmu realizujícího veřejnou zakázku organizující sektorové rady, na jednání Stálé
konference předsedů sektorových rad, která se bude konat 5. října 2011 v Brně. Na základě
výsledků z této schůzky budou naplánovány další kulaté stoly se zaměstnavateli. O: Dr. Palán,
Mgr. Langer, Ing. Divišová.
• Členové PS se dohodli, že propagační kampaň ke kvalitě bude primárně zaměřena na lektora
roku, budou naplánovány dílčí kroky propagační kampaně.
• Členové PS schválili požadavek, aby ti, kdo byli nepřítomni na jednání PS více než 3x za
sebou (počínaje zasedáním, které se konalo 14. června 2011) bez ohledu na to, zda byli či
nebyli omluveni, nebo nebyli přítomni na 40 % zasedání v posledních 12 měsících, byli
informováni o tom, že byli z PS vyloučeni. O: Dr. Dvořáková. T: průběžně.
• Termín dalšího zasedání PS byl stanoven na 2. listopadu 2011 od 9:00 hod., v kanceláři AIVD
ČR, Karlovo náměstí 14/292, Praha.

V Praze dne 21.09.2011

Zapsala: PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D.

Schválil: Ing. Petr Kazík
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