Zápis ze zasedání
výkonného výboru AIVD ČR, o.s.
konaného dne 10. září 2012 v Olomouci
Prezence
Přítomni

Výkonný výbor AIVD ČR, o.s. (VV): PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D., Mgr. Dušan Bellovič, Mgr. Jaroslav
Bezchleba, Mgr. Jana Brabcová, Mgr. Bc. Erika Konupčíková, Mgr. Tomáš Langer, Ing. Petr Kazík
Kontrolní komise AIVD ČR, o.s. (KK): Ing. Pavla Čmuchová, MBA
Asistentka: PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D.

Nepřítomni

VV: PhDr. Bohumír Fiala, PaedDr. Jiří Grenar, PhDr. Marie Jírů, PhDr. Petr Kaplan, Mgr. Jakub Stárek
KK: Ing. František Janeba, PhDr. Marie Třeštíková

Zasedání
•

Zasedání se zúčastnilo celkem 7 ze 12 členů VV, zasedání tedy bylo usnášeníschopné.

Program
Průběžné vyhodnocení Strategie AIVD ČR, o.s.
•

Jednotliví členové VV do příštího zasedání vyhodnotí svou část Strategie AIVD ČR, o.s.,
vč. Strategie AIVD ČR, o.s. podle modelu EFQM.

Účast AIVD ČR, o.s. na projektech a veřejných zakázkách
•

•
•
•

•

•

Výběrové řízení pro veřejnou zakázku projektu OP VK „KONCEPT“ s názvem „Zajištění
odborných, konzultačních a informačních služeb se zaměřením na cílové skupiny Koncepce
DV“ dopadlo následovně: AIVD ČR vyhrála část A a začala tuto část ihned po podpisu smlouvy
realizovat. Část C byla zrušena ze strany zadavatele.
Per rollam bylo VV schváleno opakované podání nabídky na část C – Evaluační semináře.
Nabídka byla zpracována a podána dne 5. září 2012.
Ve výběrovém řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Analýza nabídky dalšího vzdělávání“
zadávanou MŠMT nebyla nabídka AIVD ČR (v konsorciu) vybrána.
Per rollam bylo dále schváleno podání projektové žádosti pro výzvu kraje Vysočina pro globální
grant v oblasti podpory 3.2 OP VK, kde AIVD ČR podala dne 17. srpna 2012 (jako partner) projekt
s názvem „Age Management v dalším vzdělávání kraje Vysočina“.
Dále bylo výběrovou komisí rozhodnuto o projektu s názvem „Rozvoj účasti na dalším vzdělávání
a poradenských míst dalšího vzdělávání“, který byl dříve podán AIVD ČR (jako partnerem)
v oblasti podpory 3.1 OP VK. Projekt byl schválen, ale žadatel projektu od projektu odstoupil.
Podstatná změna projektu, kdy by se žadatelem stala AIVD ČR, nebyla ze strany MŠMT schválena,
projekt tedy nebude realizován.
Dále bylo výběrovou komisí rozhodnuto o projektu s názvem „Podpora inovačních přístupů
v dalším vzdělávání“, který byl dříve podán AIVD ČR (jako partnerem s nefinanční účastí) v oblasti
podpory 3.2 OP VK ve Středočeském kraji. Projekt byl schválen – se žadatelem (ČAS) bylo
dohodnuto plnění ze strany AIVD ČR.
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Příprava akcí na nadcházející období
•

•

•

•
•

•

•

•
•

•
•

•
•

Mgr. Langer podal informaci o akcích realizovaných od minulého zasedání VV:
Akce

Termín

Brain Jogging
Konference „Age Management a jeho uplatnění v ČR“
Virtuální výuka angličtiny
Příprava autorizovaných osob
Lektorská dílna „Excelentní techniky – Techniky pro
učební styly“
Lektorská dílna „Excelentní techniky – Techniky pro
učební styly 2“
Systém dalšího vzdělávání a jeho podpora
strukturálními fondy
Grundtvig Day 2012

23.05.2012
29.05.2012
07.06.2012
14.-15.06.2012

Praha
Praha
Praha
Praha

Počet
účastníků
10
cca 130
10
11

27.06.2012

Praha

5

22.08.2012

Praha

12

30.08.2012

Praha

76

06.09.2012

Praha

Místo

cca 300-500

V současné době jsou připravovány následující akce:
o AEDUCA 2012, kde má AIVD ČR samostatnou konferenci „Kvalita dalšího vzdělávání očima
zaměstnavatelů“ dne 12.09.2012.
o Konference „Nová ekonomická situace: výzva ke vzdělávání“ dne 21.11.2012.
VV diskutoval konferenci a navrhnul její tematické a personální zaměření. O: Mgr. Langer.
o Seminář „Plzeňský informační kotlík“ ve dnech 01.-02.11.2012 v Plzni. O: Mgr. Brabcová.
o Seminář „Učení zážitkem“. O: Dr. Dvořáková.
o Seminář „Mluvní průprava“. O: Dr. Dvořáková.
o Příprava autorizovaných osob: ve dnech 10.-11.10.2012 v Praze. VV per rollam schválil
koncepční, personální a další změny v tomto kurzu. O: Dr. Dvořáková.
o Lektorská dílna: dne 24.10.2012 v Praze. O: Dr. Dvořáková.
o Manažerská dílna: dne 28.11.2012 v Praze. O: Dr. Dvořáková.
Partnersky se AIVD ČR bude podílet na těchto akcích:
o Konference „ICOLLE 2012“ ve dnech 18.-19.09.2012 v Křtinách u Brna.
o Konference „E-learning Forum 2012“ dne 03.10.2012 v Praze.
o Salon dalšího vzdělávání ve dnech 25.-26.10.2012 v Bratislavě.
o Veletrh „proHRexpo 2012“ ve dnech 11.-12.12.2012 v Praze.
Dr. Palán bude AIVD ČR reprezentovat na konferenci „Súčasný stav a trendy inštitucionalizácie
edukácie dospelých“, která se uskuteční 11.10.2012 v Bratislavě.
AIVD ČR připravila a od 19.09.2012 bude pilotně ověřovat první běh nového kurzu Profesionální
lektor. Pilotní ověření je určeno přednostně pro členy VV, KK, PS a KKZ, cena byla rovněž
s ohledem na pilotní ověření snížena.
AIVD ČR se dále zúčastní se svým příspěvkem na konferenci České společnosti pro jakost
k Týdnu kvality 2012. Na konferenci vystoupí Ing. Kazík jako předseda PS AIVD ČR pro kvalitu
dalšího vzdělávání.
V rámci veřejné zakázky projektu KONCEPT bude AIVD ČR ve spolupráci se svými krajskými
koordinátory organizovat celkem 8 seminářů v 8 krajích ČR, které představí projekt KONCEPT
a jeho výstupy. Cílem rovněž je diskutovat návrhy s odbornou veřejností.
Průběžně se konají workshopy a setkání v rámci projektu KRUH, jehož je AIVD ČR partnerem.
MŠMT oslovilo AIVD ČR ke spolupráci při organizaci studijní návštěvy TAIEX, tedy návštěvy expertů
z Bosny a Hercegoviny v AIVD ČR. Akce se za AIVD ČR zúčastní Dr. Palán, Mgr. Langer a oslovení
členové asociace se zájmem o navázání kontaktů s touto zemí.
VV projednal a po zvážení neschválil nabídku společnosti Seminar-CRM na uspořádání
workshopu internetového marketingu s prezentací systému Seminar-CRM zdarma.
VV projednal a po zvážení neschválil nabídku spolupráce společnosti Incentives International
s.r.o. (člena asociace) na veletrhu vzdělávacích a studijních příležitostí v zahraničí WEBA.
Mgr. Langer nabídne pořadatelům možnost informovat členy asociace o této akci.
VV projednal a schválil nabídku spolupráce společnosti iCORD International s.r.o. (člena asociace)
na konferenci Rozvoj online technologií ve vzdělávání.
Mgr. Langer informoval o zahájení letošních TVD formou akce „Grundtvig Day 2012 aneb
Na vzdělávání není nikdy pozdě!“. V rámci akce se konala také tisková konference k zahájení TVD
(za AIVD ČR se zúčastnil Mgr. Langer), byla vydána tisková zpráva. Za AIVD ČR pak program
zajistily členské instituce: 1. VOX a.s., ICV – Institut certifikovaného vzdělávání s.r.o., Skřivánek
s.r.o., Channel Crossings – jazyková škola, Alfa Language Clubs – Praha, Česká společnost
pro kybernetiku a informatiku a Minerva vzdělávací společnost s. r. o. Za perfektně připravený
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•

program jim patří poděkování. Oproti loňsku akci letos bohužel provázel nižší zájem ze strany
občanů.
V souvislosti se zahájením TVD byly spuštěny webové stránky Tydnyvzdelavani.cz, prozatím
v testovacím režimu. Jednotliví KKZ byli vyzvání k doplnění svých dat a především k naplnění
databáze akcí.

Personální záležitosti AIVD ČR, o.s.
•

•
•
•
•
•

Mgr. Langer oznámil ukončení své činnosti na pozici výkonného ředitele AIVD ČR k 31.12.2012.
Ke stejnému dni ukončí také spolupráci jako šéfredaktor odborného časopisu Andragogika. VV zadal
úkol Dr. Palánovi a Mgr. Langerovi projednat vzniklou situaci a navrhnout pro další VV její možná
řešení. VV zároveň zasedne v dřívějším termínu, než bylo původně plánováno.
Od 1. srpna 2012 nebyla prodloužena pracovní smlouva organizační pracovnici AIVD ČR
Bc. Kristýně Slomkové.
VV zváží a do příštího zasedání podá návrhy na změnu pojmenování pracovních míst v rámci
AIVD ČR. O: všichni členové VV.
Od 17. září 2012 nastupuje Bc. Lucie Zajíčková, DiS na pozici asistentky na DPP odpovídající
0,5 úvazku.
V období 1. srpna 2012 až 14. září 2012 byla veškerá práce v kanceláři rozdělena mezi
Mgr. Langera a Dr. Dvořákovou.
Vzhledem k ukončení projektu „Strategie Age Managementu v ČR“ ke dni 31.07.2012 se změnily
rovněž úvazky, kdy Mgr. Langer i Dr. Dvořáková pracují každý na 0,6 úv. V souvislosti s tím byly
upraveny i mzdy obou pracovníků.

Různé
•
•
•

•
•
•
•

Mgr. Langer informoval, že v AIVD ČR proběhla kontrola PSSZ dne 30.07.2012, a to bez závažných
zjištění.
V měsíci září 2012 proběhne kontrola FÚ ve věci projektu Interní trenéři – klíč k úspěchu malé
firmy, který AIVD ČR realizovala v letech 2006-2008 v rámci ESF. O: Mgr. Langer.
Per rollam byla schválena desatera kvality: Desatero kvalitního lektora a Desatero kvalitní
vzdělávací instituce. Následně byla graficky zpracována a vytištěna. Distribuována budou všem
členům jako příloha odborného časopisu Andragogika 3/2012 a dále budou distribuována na akcích
AIVD ČR. Členové budou informováni o možnosti vyvěsit desatera ve svých prostorách. Zároveň
budou desatera umístěna na webu asociace ke stažení.
Per rollam VV schválil tyto nové členy asociace: SOŠ a SOU s.r.o. Třebíč, Petr Doležel – AGPD,
Element Consulting s.r.o., DRING Consulting s.r.o.
VV projednal a schválil tyto nové členy asociace: Agentura PoKr, Mg Consulting s.r.o.
Mgr. Langer informoval, že na základě rozhodnutí VV jednal se společností NEWTON MEDIA
ohledně mediálního servisu, ale výhodnější nabídky pro AIVD ČR nebylo dosaženo.
VV dále projednal nabídku spolupráce s Fondem dalšího vzdělávání. VV nabídku projednal
a souhlasí s koncepční spoluprací na nově připravovaných projektech FDV.

V Praze dne 10.09.2012

Zapsal: Mgr. Tomáš Langer

Schválil: PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D.
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