ZÁPIS
ze zasedání
Pracovní skupiny AIVD ČR, o.s. pro kvalitu v dalším vzdělávání
konané dne 22. února 2011 v Praze
Prezence
Přítomni
•
•
•
•
•
•

Mgr. Jana Brabcová, Grafia, s.r.o. (místopředseda PS)
PhDr. Marie Jírů, Centrum andragogiky, s.r.o.
Mgr. Martin Stolín, Ph.D., STAR Learning, spol. s r.o.
PhDr. Michal Šerák, Ph.D., Katedra andragogiky a personálního řízení FF UK v Praze
Mgr. Tomáš Langer, AIVD ČR
PhDr. Petr Kaplan, MPSV (host)

Omluveni
•
•
•
•
•
•

PhDr. Bohumír Fiala, SEMIS, spol. s r.o.
Ing. Petr Kazík, AHRA – Human Resource Agency s.r.o. (předseda PS)
PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D., AIVD ČR
PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D., AIVD ČR
Ing. Petr Heinl, ÚZEI
Mgr. Dušan Bellovič, MARLIN s.r.o.

Zasedání
Kontrola zápisu z minulého zasedání
•

•

Dr. Jírů zaslala informace o kontaktovaných institucích ve věci spolupráce na tématu kvality
(AMSP ČR, MSF, ČMA, SP ČR). Mgr. Langer je v kontaktu s ČSRLZ, UZS ČR a částečně HK
ČR. Nebyly dodány informace o tripartitě a právních kancelářích.
Pomoc při zajištění kontaktu s HK ČR nabídnul Dr. Stolín.

Kritéria kvality v dalším vzdělávání
•

•

•

•

PS nesouhlasí s aplikací stejných kritérií pro veřejné zakázky ve vzdělávání a např. ve
stavebnictví, kdy jediným či nedůležitějším kritériem je cena. Jako problém také vidí fakt, že
většina zadavatelů není schopna přesně specifikovat kvalitu, kterou ve vzdělávání požaduje
(nebo jen formálně – např. nejnižší možný počet účastníků ve skupině, popř. „vlastní PC pro
každého účastníka“). Jako důsledek soutěže o nejnižší cenu tak vznikají nefunkční absurdity
(např. jeden účastník ve skupině) či nekvalitní provedení kurzu v důsledku dumpingové ceny.
PS zásadně nesouhlasí se současnou situací ve veřejných zakázkách vyhlašovaných zejm.
úřady práce, kdy kvalita je na jedné straně široce popsána v požadavcích, nicméně je
prokazována pouze čestným prohlášením a navíc oceněna pouze minimálním váhovým
poměrem vůči ceně (např. 10 : 90 ve prospěch ceny).
PS zásadně nesouhlasí s praxí některých vzdělávacích institucí, které minimalizují ceny pod
běžné ceny vstupních nákladů (lektor, učebna, pomůcky apod.), a za tyto ceny soutěží ve
veřejných zakázkách.
PS projednala nástin kritérií kvality v dalším vzdělávání, přičemž se shodla na následujících
oblastech, v rámci nichž budou následně specifikována jednotlivá kritéria:
o lektoři,
o odborné zázemí,
o administrativní zázemí,
o materiálně-technické zázemí.
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•

Mgr. Langer rozešle členům PS záznam kritérií, která vznikla v rámci zasedání PS, kteří se
k němu vyjádří, doplní seznam a tento bude sumarizován a zaslán členům PS jako podklad
pro další zasedání.

Různé
•
•

Vzhledem k nepřítomnosti předsedy byl ostatní body programu přesunuty na další zasedání
PS.
Termín zasedání příští PS byl po dohodě stanoven na 6. dubna 2011 ve 14:00 hodin v Praze.

V Praze dne 22.02.2011.

Zapsal: Mgr. Tomáš Langer

Schválil: Ing. Jana Brabcová
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