Zápis ze zasedání Valné hromady
Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s.
konané dne 14. dubna 2017 v Praze
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Zahájení
Schválení programu a způsobu hlasování (Bc. Sára Drozdová).
Zpráva o činnosti AIVD ČR za rok 2016 (Mgr. Jana Brabcová).
Návrh plánu činnosti AIVD ČR na rok 2017 (Bc. Sára Drozdová).
Zpráva o hospodaření AIVD ČR za rok 2016 (Bc. Sára Drozdová).
Návrh rozpočtu AIVD ČR na rok 2017 (Bc. Sára Drozdová).
Zpráva kontrolní komise AIVD ČR (PhDr. Jaroslav Louka).
Vyhlášení soutěže „Lektor / lektorka roku 2017“ (Bc. Sára Drozdová).
Vyhlášení soutěže „Vzdělávací instituce roku 2017“ (Bc. Sára Drozdová).
Rozprava.
Schválení usnesení.
Ukončení

Zahájení:


Zasedání Valné hromady zahájila ve 13:00 hod. Bc. Sára Drozdová, výkonná
ředitelka asociace. Začátek zasedání byl vzhledem k nízkému počtu účastníků
posunut v souladu se stanovami o 30 minut na 13:30 hod.

Průběh hlasování:
Ze 157 členů AIVD ČR se Valné hromady zúčastnilo 19 platících členů.
Schválení programu a způsobu (veřejného) hlasování:
Schváleno v poměru 19-0-0.
Zpráva o činnosti AIVD ČR za rok 2016: Mgr. Jana Brabcová
viz příloha 1. Schválena v poměru 19-0-0.
Zpráva kontrolní komise AIVD ČR: PhDr. Jaroslav Louka
viz příloha 2. byla vzata na vědomí.
Plán činnosti AIVD ČR na rok 2017:
Schválen v poměru 19-0-0.
Zpráva o hospodaření AIVD ČR za rok 2016: Bc. Sára Drozdová
viz.příloha 3.
Schválena v poměru 19-0-0.
Rozpočet AIVD ČR na rok 2017: Bc. Sára Drozdová
viz příloha 4. Schválen v poměru 19-0-0.
Soutěže kvality AIVD ČR:
Bc. Sára Drozdová výkonná ředitelka AIVD ČR vyhlásila další ročník cen kvality AIVD ČR.
Seznámila členy se získáním nových partnerů pro soutěže kvality. Předala slovo
předsedovi hodnotící komise panu Širokému, který vyzval členy k účasti na soutěžích.
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 Vzdělávací instituce roku 2017 – pravidla viz příloha 6
 Lektor/ka roku 2017 – pravidla viz příloha 7

Rozprava:
Pan Louka vznesl dotaz na volbu metody pro rating vzdělávacích institucí a také zda by
získaný rating mohl být motivačním prvkem.
Na dotaz odpověděla pí. Brabcová – prac. skupina pro kvalitu, autoevaulace, evauluace
zákazníkem, setkání s kolegy ve skupině kvality.
Dalším dotazem byl dotaz na získání dotačního programu pro členy. Odpověděla
pí.Štorová – čekáme na výzvu pro asociace.

Usnesení:
Valná hromada schválila jednomyslně usnesení ve znění uvedeném v příloze 8.

Závěr:
Valná hromada byla ukončena v 15:00 hod.

Přílohy:
1. Zpráva o činnosti AIVD ČR za rok 2016.
2. Zpráva kontrolní komise AIVD ČR.
3. Plán činnosti AIVD ČR na rok 2016.
4. Rozpočet AIVD ČR na rok 2017.5.
5. Pravidla soutěže Vzdělávací instituce roku 2017
6. Pravidla soutěže Lektor/ka roku 2017
7. Usnesení ze zasedání valné hromady AIVD ČR.
V Praze dne 6. 4. 2017
Zapsala: Ivana Čechová

…………………………………………

…………………………………………

Mgr. Jana Brabcová

Bc. Sára Drozdová

prezidentka

výkonná ředitelka

Strana č. 2 z 2

ZPRÁVA O ČINNOSTI ASOCIACE
INSTITUCÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH ČR,
Z.S.
ZA ROK 2016,
PŘEDNESENÁ VALNÉ HROMADĚ
DNE 6. DUBNA 2017

Dámy a pánové, vážené kolegyně, vážení kolegové.
Předkládáme Vám výroční zprávu za rok 2016, kde si podle jednotlivých oblastí
můžete přečíst více o provozu za uplynulý rok.
Loňský rok byl jeden z těžší let pro AIVD ČR, přesto jsme jej úspěšně překonali a
pokračujeme dál. Děkujeme všem za přízeň v loňském roce a doufáme, že zůstanete
s námi i do dalších let.

Obsah
1. Jednání výkonného výboru AIVD ČR ................................................................... 2
2. Činnost pracovních skupin při AIVD ČR............................................................... 3
3. Projektová činnost 2016 ....................................................................................... 5
4. Krajská zastoupení............................................................................................... 5
5. Týdny vzdělávání dospělých ................................................................................ 6
6. Vzdělávací akce ................................................................................................... 7
7. Spolupráce s institucemi .................................................................................... 10
8. Publikační činnost, publicita ............................................................................... 12
9. Členská základna ............................................................................................... 13
10.

Závěr .............................................................................................................. 14

1

1. Jednání výkonného výboru AIVD ČR a činnost kanceláře
V období od minulé Valné hromady proběhlo 7 pracovních zasedání výkonného
výboru (VV), týkajících se zajištění a kontroly plnění plánu činnosti, organizační a
administrativní agendy asociace a dalších úkolů spojených s chodem asociace a
zajišťování aktivit vyplývajících z plánu činnosti. Jedno z těchto zasedání bylo
výjezdní, dvoudenní.
Všech sedm zasedání bylo věnováno činnostem, které je možno již považovat za
téměř stabilní, protože vyplývají z poslání Asociace a jsou proto stále aktuální.
VV se zabýval především:


Nastavení spolupráce mezi AIVD ČR a státními orgány – MPSV a MŠMT, GŘ
ÚP



Nutností spolufinancování projektů v OPZ některými členy



Memorandem mezi MŠMT a AIVD ČR



Realizací veřejných zakázek a problémy při zadávání veřejných zakázek



Přístupem státních orgánů ke vzdělávacím institucím, diskriminací komerčních
vzdělávacích institucí



Přípravou, implementací a průběžným vyhodnocováním Strategie AIVD ČR



Vyhodnocováním a přípravou akcí na TVD



Činností pracovních skupin



Přípravou akcí pro nadcházející období a plánováním aktivit



Soutěžemi kvality



Činností krajských zastoupení AIVD ČR v roce 2016



Aktuálními informacemi, ovlivňujícími další vzdělávání v ČR



Reakcemi na podněty členů



Personálními otázkami činnosti kanceláře



Plněním plánovaného rozpočtu

Všechna témata jsou předmětem zhodnocení v této zprávě. Šest ze sedmi zasedání
výkonného výboru byla usnášeníschopná i akceschopná.
Dovolte, abych při této příležitosti poděkovala všem členům výkonného výboru za
jejich činnost ve prospěch asociace.
V druhé polovině roku docházelo k personálním změnám v kanceláři. Od ledna roku
2017 se situace stabilizovala. V současné chvíli je jedna pracovnice kanceláře na 0,5
úvazku a výkonná ředitelka na 0,5 úvazku.
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2. Činnost pracovních skupin při AIVD ČR
2.1

Pracovní skupina pro vzdělávání starších dospělých

Předseda: Ivo Rašín
Místopředseda: Mgr. Ilona Štorová
Pracovní skupina zasedala v roce 2016 celkem pětkrát a vykazovala následující
aktivity:
2. 2. 2016 - Účast členů pracovní skupiny na představení konference „Vzdělávání 3.
věku – příležitost pro společnost“ v Senátu ČR
17. 2. 2016 - Konference „Vzdělávání 3. věku – příležitost pro společnost“ v Mladé
Boleslavi, organizátor Služby a školení MB, z.s., AIVD ČR, z.s. partner organizace
23. 3. 2016 - Zasedání pracovní skupiny (zhodnocení konference v Mladé Boleslavi,
vznik pracovišť na podporu age managementu, publikace na podporu vzdělávání
starších dospělých)
21. 6. 2016 - Zasedání pracovní skupiny (vystoupení na konference AEDUCA v
Olomouci v září, regionální pracoviště age managementu, zapojení členů do Týdnů
vzdělávání dospělých na podzim 2016 v krajích, popř. okresech, metodika práce se
seniory)
25. 10. 2016 - Zasedání pracovní skupiny (řešení situace po odstoupení předsedy I.
Rašína, hledání možností pro realizaci pokračování konference „Vzdělávání 3. věku
– příležitost pro společnost“)
2.2 Pracovní skupina pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Předseda: RNDr. Robert Gamba
Žádná zasedání v minulém roce neproběhla.
2.3 Pracovní skupina pro kvalitu v dalším vzdělávání
Předseda: Ing. Petr Kazík
Místopředseda: Mgr. Jana Brabcová
V roce 2016 proběhla 2 zasedání a to 3. 2. 2016 a 30. 3. 2016.
V rámci obou zasedání byly probírány nové náměty na činnost, a to uspořádání
mezinárodní konference Jak měřit návratnost investic do vzdělávání doplněné
workshopy a semináři. Dalším námětem, který se probíral, byla revize ratingu.
Revidovat by se měly standardy a kritéria ratingu, jak kritéria Konceptu, tak kritéria
Soutěží kvality.
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Jedním z úkolů bylo vyhlášení soutěží kvality AIVD ČR. Vyhlášení soutěží proběhlo
na Valné hromadě, odevzdání přihlášek bylo otevřené do června 2016. Pravidla
soutěže Vzdělávací instituce roku byla upravena na tříkolový systém:
1. kolo - vyplnění dotazníku ratingu
2. kolo - pro vybrané VI doložení požadovaných dokumentů
3. kolo - veřejná soutěž
Dalším úkol pracovní skupiny bylo vytvoření nové série článků do časopisu
Andragogika v praxi.
2.4 Pracovní skupina pro kariérové poradenství
Předseda: Mgr. Šárka Prachařová
Místopředseda: PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D.
Tato pracovní skupina vznikla nově v roce 2016 na podnět členů. Setkání v minulém
roce byla dvě, jedno z nich bylo ustanovující, kde probíhalo nastavování cílů a úkolů
pracovní skupiny. Zakládajících členů bylo celkem osm.
Na základě debaty členů pracovní skupiny se členové shodli na těchto cílech:


Definovat profil kariérového poradce – zmapování služeb na trhu práce v oblasti
kariéro ého poradenství a profil kariérového poradce



Vytvořit vzdělávací kurz pro kariérového poradce



Připravit program pro další vzdělávání a rozvoj kariérových poradců



Vytvořit dokumenty pro oblast kariérového poradenství.

Pro rok 2016 byl zvolen následující program:


Mapování trhu práce v oblasti poskytování kariérního poradenství



Propojení s ostatními partnery



Setkání pracovní skupiny

Pracovní skupina provedla dotazníkové šetření mezi členy asociace. S výsledky
šetření bude dále pracováno v roce 2017.
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3. Projektová činnost 2016
V průběhu roku 2016 AIVD ČR podala projekt do výzvy 60 OPZ, a to v prvních
hodinách otevření výzvy, bohužel díky vyčerpání alokace projekt skončil v zásobníku
projektů. V závěru roku proběhla příprava projektu pro ERASMUS +, který je
podáván v březnu 2017. Další výzvy nebyly po AIVD ČR vhodné. AIVD ČR nebyla
partnerem žádného dalšího projektů.

4. Krajská zastoupení
Koordinátoři krajských zastoupení AIVD ČR pracovali v roce 2016 ve 12 krajích, tj.
ve všech kromě hl. m. Prahy a Ústeckého kraje. Koordinátoři se velkou měrou
podíleli na propagaci AIVD ČR v krajích, všichni zorganizovali setkání vzdělavatelů
v kraji.
Při organizaci Týdnů vzdělávání dospělých bylo aktivních 12 koordinátorů v 12
krajích.
Využívám této příležitosti a děkuji koordinátorům za jejich práci pro asociaci v roce
2016.
Kraj

Koordinátor

Společnost

Jihočeský

Karásková, Martina, Mgr.

Jihočeská univerzita v Českých
Budějovících

Jihomoravský

Holubář Antonín, PhDr.

BEVE, spol. s r.o.

Královéhradeck
ý

Jírů Marie, PhDr.

Centrum andragogiky, s.r.o.

Liberecký

Gamba Robert, RNDr.

ITveSkole.cz, o.p.s.

Moravskoslezsk
ý

Kazík Petr, Ing.

AHRA - Human Resource Agency,
s.r.o

Olomoucký

Šupplerová Markéta Mgr.

ICV FF Univerzita Palackého
v Olomouci

Pardubický

Janeba František, Ing.

EUROCOM 2000, s.r.o.

Plzeňský

Brabcová Jana, Mgr.

Grafia, s.r.o.

Středočeský

Boušková Veronika, Mgr.

Ladera Solutions, s.r.o.

Ústecký

Neobsazen

Vysočina

Veselý Pavel, Mgr.

ABS WYDA, s.r.o.

Zlínský

Dušan Bellovič

MARLIN, s.r.o.

Praha

neobsazen

Karlovarský

Pirnosová, Štěpánka, Ing.

Grafia, s.r.o.
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5. Týdny vzdělávání dospělých
Aktivity TVD v roce 2016 byly zahájeny na konferenci AEDUCA 2016, konající se ve
dnech 8. - 9. října 2015 v Uměleckém centru Univerzity Palackého v Olomouci.
Tématem konference bylo Re/Start vzdělávání.
Akce TVD dále proběhly v 12 krajích ČR.
Proběhlo celkem 243 různých aktivit. Proběhly aktivity pro každou ze čtyř hlavních
cílových skupin, tj. účastníci dalšího vzdělávání, vzdělávací instituce, zaměstnavatelé
a sociální partneři (hlavně obce a úřady práce), kariéroví poradci a personalisté. Do
organizace aktivit TVD se zapojilo ve většině krajů více subjektů.
Aktivit TVD se přímo zúčastnilo 18 595 osob ve většině krajů ČR. Vedle zapojení
přímou účastí na aktivitách TDV byla široká veřejnost oslovena nepřímo, formou
publikování odborných témat v regionálním tisku a vystoupením vzdělavatelů ve
vysílání regionálního rozhlasu.
Bylo realizováno dvanáct různých typů aktivit – semináře, přednášky, workshopy,
den otevřených dveří, motivační aktivity, cvičné testování, kulaté stoly, ukázková
výuka, konference, exkurze, veletrhy a panelová diskuse.
Financování aktivit bylo zajištěno z více zdrojů - z projektů ESF, z prostředků
krajských úřadů a municipalit, z prostředků úřadů práce, z dotace ministerstev a
z vlastních zdrojů samotných organizátorů.
Pokud zhodnotíme uvedené kvantitativní údaje, můžeme formulovat pozitivní závěry:
1) Aktivity TVD jsou postupně rozšiřovány do menších obcí. V předchozích
letech probíhaly hlavně v krajských nebo okresních městech.
2) Začíná se postupně do organizace aktivit TVD zapojovat více subjektů kraje,
ne pouze organizace, z níž je krajský koordinátor.
3) TVD již není záležitost ojedinělých aktivit. Jejich počet již lze počítat na stovky.
4) Není oslovena pouze hrstka členů cílových skupin. Do aktivit se zapojují již
tisíce občanů a další tisíce občanů jsou zastiženy informacemi o dalším
vzdělávání prostřednictvím médií. Co je důležité, tak většinu oslovených osob
tvoří členové skupiny účastníků dalšího vzdělávání.
5) VV AIVD ČR a aktivní členové v krajích dokázali nalézt řadu finančních zdrojů
pro financování aktivit TVD.
6) TVD se již neomezují převážně na konference a semináře. Je realizováno více
než deset různých typů aktivit.
Podle uvedených informací můžeme vyvodit závěr, že počet oslovených účastníků
v rámci TVD stoupá. V dalším roce předpokládáme vyšší účast vzhledem k rozšíření
aktivit do zbylých krajů.
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6. Vzdělávací akce
Pořádali jsme následující akce (uveden také počet účastníků akce):
Semináře a lektorské dílny 2016
Název akce

Datum

Počet účastníků

Lektor

(LD) Krizová
komunikace v práci
lektora

16. 2. 2016

9

PhDr.Milada
Záborcová, PhD.

(LD) Přirozený
projev a působení
na druhé

15. 3. 2016

8

Ing. Jana Puhajová

(LD) Kritické
myšlení – principy
a postupy
v lektorské praxi

19. 4. 2016

10

Mgr. Naďa Kostková

(LD) Jak na sebe i
na druhé?Praktická
osobnostní
typologie

27. 4. 2016

10

Olga Lošťáková,
M.A.

(LD) Jak na výběr a
nasazení elearningu ve
vzdělávací
instuituci

6. 10. 2016

6

Ing. Václav
Formánek

(LD) Evaluace
v lektorské práci –
tipy a triky

9. 11. 2016

6

PhDr. Miroslava
Dvořáková, PhD.

(LD) Emoční
inteligence a
enneagram

30. 11. 2016

10

Olga Lošťáková,
M.A.

9. 3. 2016

7

Jan Tůma

23. 3. 2016

18

Ing. Michal Blažek

12. 10. 2016

9

Bc. Petra Hanušková

(S) Využití Apple
platformy
v lektorské práci
(S) Jak řídit tvorbu
webových stránek
(S) Disk Google a
jeho nástroje

7

(S) Google
Adwords v kostce

15. 11. 2016

11

Ing. Michal Blažek

(S) Řízení v období
změn podle Ichaka
Adizese

22. 2. 2016

6

Mgr. Jan Hazlbauer

(S) Transakční
analýza v práci
vzdělavatele
dospělých

13. 12. 2016

8

Mgr. David Kryštof

(S) Google Disk a
související nástroje
- přehled
jednotlivých
součástí a
možností jejich
použití ve
vzdělávání a
týmové práci

11. 5. 2016

přesunuto

Mgr. Petr Sudický

(S) Základy
ochrany duševního
vlastnictví v oblasti
vzdělávání

2. 6. 2016

přesunuto

Mgr. Jaroslava
Barbara Sporková

(LD) Český jazyk:
novinky a jistoty

22. 9. 2016

přesunuto

Mgr. Jan Táborský

(LD) Manipulace
v komunikaci a jak
se jí bránit

18. 10. 2016

přesunuto

PhDr.Milada
Záborcová, PhD.

(LD) Burza
lektorských metoda
a pomůcek

8. 12. 2016

přesunuto

PhDr. Miroslava
Dvořáková, PhD.

Kurzy 2016
Název

Datum

Počet účastníků

Příprava AO

1. 3. 2016

7

Příprava AO

31. 3. 2016

3

Příprava AO

7. a 8. 6. 2016

13

8

Příprava AO

26. a 27. 9.
2016

11

Příprava AO

7. 12. 2016

6

Kurz Profesionální lektor

8. – 17. 8.
2016

8

Kurz Profesionální lektor

26. 9. 2016

5

Zkoušky z profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání 2016
Počet účastníků

Datum
11. 4. 2016

1

6. 6. 2016

3

19. 9. a 4. 10. 2016

3

14. 11. 2016

3

6. 12. 2016

2

12. 12. 2016

2

Odpolední káva s AIVD ČR – kulatý stůl 2016
Počet účastníků

Datum

místo

23. 2. 2016

22

Jihomoravský kraj
Brno

17. 3. 2016

14

Olomoucký kraj
Olomouc

26. 4. 2016

9

Pardubický kraj
Pardubice

26. 5. 2016

16

Moravskoslezský
kraj - Ostrava

14. 6. 2016

12

Ústecký kraj
Ústí nad Labem

21. 9. 2016

17

Jihočeský kraj
České Budějovice
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7. Spolupráce s institucemi
MŠMT:


účast na kulatých stolech k novým výzvám v nadcházejícím programovém
období



členství v Národní radě pro kvalifikace, Národním poradenském fóru



členství v Pracovní skupině pro ECVET



členství v Komisi pro akreditaci rekvalifikační vzdělávacích programů



členství v Sektorové radě pro veřejné služby a správu



poskytnutí dotaze a záštity Týdnů vzdělávání dospělých



připomínkování fungování NSK



členství v metodické skupině k NSK



úzká spolupráce s Oddělením dalšího vzdělávání na MŠMT a DZS jako
příspěvkovou organizací MŠMT



záštita ministryně školství a spolupráce na realizace konference 14. 12. 2016
s názvem Vzdělávání dospělých v období změn

MPSV:
 členství v Národním poradenském fóru
 členství v Monitorovacím výboru OPZ
 členství v Programovém partnerství OPZ
 expertní spolupráce s Fondem dalšího vzdělávání, spolupráce na projektech:
Kooperace, Stáže ve firmách, Systém akreditací rekvalifikací apod. Nastavení
spolupráce na koncipování projektů v oblasti dalšího vzdělávání,
připomínkování záměrů projektů apod.
 záštita Týdnů vzdělávání dospělých
 finanční podpora TVD
 spolupráce v rámci Age managementu
Úřad práce ČR:
 záštita Týdnů vzdělávání dospělých
 jednání o kvalitě ve výběrových řízeních
 spolupráce s krajskými pobočkami
AIVD SR:
 účast zástupců AIVD SR na akcích AIVD ČR
10

 účast AIVD ČR na konferenci v Bratislavě, organizovanou AIVD SR a EAEA
Spolupráce s dalšími institucemi:
 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy - praxe studentů v AIVD ČR
 Česká zemědělská univerzita – praxe studentů v AIVD ČR
 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci – konference AEDUCA
 ICV Mendelovy Univerzity v Brně – konference ICOLLE
 People Management Forum
 Unie zaměstnavatelských svazů
 Portál Edumenu.cz
 Svaz knihovníků a informačních pracovníků
 Grada Publishing
 European Association for the Education of Adults (EAEA)
 European Basic skills network (EBSN)
 a řada dalších
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8. Publikační činnost, publicita
V oblasti publicity jsou naše webové stránky za jeden z hlavních zdrojů informací,
které jsou aktuální.
Dalším důležitým zdrojem informací je časopis Andragogika v praxi, který vychází
v měsíčním nákladu 800 ks, přičemž 288 ks je rozesíláno přímo na členy, odběratele
a další instituce, zbytek je určen jako propagační materiál asociace.
Rozšířili jsme portfolio informačních kanálů a tudíž nás najdete také na Facebooku,
LinkedIn a Twitteru. Naše stránka na facebooku má v současné době 442 „liků“,
průměrný týdenní dosah příspěvků je cca min. 900 oslovených uživatelů a v průběhu
času se počet zvyšuje.
Dalším významným zdrojem je časopis Andragogika v praxi, který vychází čtvrtletně
a zájemců o odběr postupně přibývá. V současné době máme cca 32 předplatitelů.
Tiskové zprávy:
http://www.aivd.cz/cz/tiskove-zpravy/
Počet vydaných tiskových zpráv: 9
Internetová média:
Videoreportáž z konference
„Vzdělávání
dospělých
v období
http://www.ceskatelevize.cz/ireporter/videa/videa/konference-k-vzdelavanidospelych-1cast/

změn“

Portfolio informačních kanálů jsme rozšířili o Google Adwords. Aktivity na sociálních
sítích jsou vyšší než v minulých letech a zahrnují rozšíření propagace na LinkedIn,
spuštění propagace na Twitteru, vytvoření nové stránky na Facebooku pro Týdny
vzdělávání dospělých a aktivnější publikování příspěvků na Facebooku.
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9. Členská základna
Stav k 31. 12. 2016 byl 167 členských organizací - jsme tak stále největší odbornou
organizací v oblasti dalšího vzdělávání v České republice.

Úbytek členů je z velké části způsoben aktuální problematickou situací pro
vzdělávací instituce, které hledají nové zdroje financování.
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10.

Závěr

V závěru této zprávy bych ráda uvedla, že rok 2016 nebyl pro asociaci lehký, přesto
členové výkonného výboru, kontrolní komise i koordinátoři krajského zastoupení
vyvinuli značné úsilí asociaci prezentovat a společně pracovat na rozvíjení celé
oblasti dalšího vzdělávání.
I přes úbytek členské základny za poslední 2 roky jsme stále největší asociací a jsme
silným a stabilním partnerem pro státní správu a další subjekty.
V roce 2016 jsme aktivněji začali komunikovat s kraji v rámci kulatých stolů a lze
konstatovat, že akce měli pozitivní odezvu. Proto jsme se pro rok 2017 rozhodli
v akcích pokračovat.
Pro rok 2017 jsme se zapojili do evropské kampaně „Evropský rok vzdělávání
dospělých: Síla a radost učení“, jejíž téma se bude linout akcemi v roce 2017.
Dovolte, abych při této příležitosti poděkovala kanceláři asociace a všem členům VV
a kontrolní komise, jakož i všem členům asociace, kteří přispěli svojí prací k naplnění
našich cílů.
Děkuji i Vám všem za důvěru, se kterou zůstáváte aktivními členy asociace.
Přeji všem hodně zdaru ve veškeré naší činnosti.

Mgr. Jana Brabcová
prezidentka AIVD ČR
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Zpráva kontrolní komise AIVD ČR,
Za období roku 2016
Kontrolní komise (KK):
Kontrolní komise pracovala v průběhu roku 2016 ve složení Ing. Mirka Maťátková, PhDr. Petr
Kaplan a Mgr. Markéta Šupplerová, od měsíce října 2016 byl do kontrolní komise jmenován
PhDr. Jaroslav Louka v souvislosti s rezignací Ing. Mirky Maťátkové.
V rámci své působnosti vymezené stanovami a „Finančním kontrolním řádem AIVD“ se KK
zaměřovala především na kontrolu hospodaření, dodržování ročního plánu a rozpočtu a
obecně dodržování všech ustanovení řídících dokumentů AIVD.
Členové KK velmi dobře komunikovali jak s prezidentkou Mgr. Janou Brabcovou, tak
s ředitelkou kanceláře Bc. Sárou Drozdovou.

1. Kontrola činnosti AIVD ČR









Členové KK se účastnili zasedání Výkonného výboru (VV). Zasedání VV se konala
v roce 2016 pravidelně, obsah jednání odpovídal zaměření činnosti Asociace a
schválenému plánu činností na rok 2016.
Důležitým bodem jednání VV byla problematika stabilizace členské základny AIVD,
v souvislosti s udržením plánovaných výnosů, resp. členských příspěvků.
V oblasti vedlejší hospodářské činnosti byla snaha VV i nadále rozvíjet nabídku
vzdělávacích akcí AIVD určených primárně pro potřeby členů Asociace.
KK hodnotí pozitivně obsahovou stránku časopisu Andragogika v praxi.
Stávajícímu VV se podařilo v průběhu roku 2016 vyřešit personální problémy v
obsazení kanceláře AIVD a personální změny ve VV AIVD, aniž by byl zásadně
narušen jejich chod.
KK konstatuje, že v činnosti VV Asociace v roce 2016 neshledává žádné
závažné nedostatky.

2. Rozpočet AIVD ČR na rok 2016






Rozpočet na rok 2016 byl stanoven jako vyrovnaný ve výši 2 054 460,- (s
rozpočtovou rezervou 9 540,- Kč) s tím, že očekávané výnosové a nákladové položky
byly podrobněji členěny.
KK konstatuje, že v roce 2016 se sice nepodařilo zcela naplnit očekávanou výši
výnosů, rok 2016 skončil v položce výnosy na částce 1 852 242,- Kč. Nicméně
operativními úspornými opatřeními v oblasti mzdových a provozních nákladů –
celkem 1 810 875,- Kč, bylo dosaženo kladného výsledku hospodaření ve výši
41 367,- Kč.
KK doporučuje valné hromadě hospodaření AIVD za rok 2016 schválit.

3. Návrh rozpočtu AIVD na rok 2017







Návrh rozpočtu na rok 2017 je dle názoru KK nastaven realisticky. Z hlediska
očekávaných výnosů a nákladů je předkládaný rozpočet vyrovnaný s rezervou 11
000,- Kč
V rámci projednávání návrhu rozpočtu na rok 2017 VV, byly členové KK přítomni a
měli možnost uplatnit svá doporučení.
V této souvislosti bylo VV doporučeno, s ohledem na platnou daňovou a účetní
legislativu, agregovat položky „členské příspěvky“ a „služby členům“, tj. časopis
Andragogika v praxi a nadále vykazovat tyto výnosy jen jako členský příspěvek.
KK doporučuje valné hromadě návrh rozpočtu AIVD na rok 2017 přijmout.

4. Účetnictví AIVD ČR



Účetnictví Asociace bylo v roce 2016 zabezpečováno externě společností: „SLUŽBY
A ŠKOLENÍ MB, z. ú.“, sídlem Mladá Boleslav.
Členové Asociace mohou v případě zájmu nahlédnout do účetnictví po předchozí
dohodě v sídle Asociace.

Přílohy:
1. Rozpočet AIVD na rok 2016.
2. Návrh rozpočtu AIVD na rok 2017.
3. Účetnictví AIVD, výsledky za období 1.1.2016 - 31.12.2016

V Praze dne 30. 3. 2017

………………………………….
Jaroslav Louka
Předseda Kontrolní komise AIVD

……………………………………….
Petr Kaplan
člen Kontrolní komise AIVD

………………………………….
Bc. Sára drozdová
Ředitelka kanceláře AIVD

ROZPOČET AIVD ČR NA ROK 2016
Výnosy
1
2
3
4
5

Členské příspěvky
Poplatky za zkoušky z profesní kvalifikace
Dotace MŠMT, MPSV
Poplatky za kurzy
Poplatky za akce

6 Sponzorství a smlouvy o spolupráci
7 Pronájem prostor
8 Ostatní
Celkem výnosy

1
2
3
4

Náklady
1. Spotřeba materiálu
Občerstvení
Kancelářské potřeby
Kancelářská a výuková technika
Ostatní vybavení kanceláře
1. Náklady kanceláře
2. Cestovné

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Účetní práce, daňové poradenství
Mzdová agenda
Pronájem prostor - kancelář
Pronájem prostor - ostatní
Časopis Andragogika
Propagace a propagační materiály (nové desky)
Náklady na reprezentaci
TVD - Příspěvky koordinátorům krajských zastoupení
TVD - Příspěvek na konání konferencí a jiných akcí
TVD - Další akce v rámci Týdnů vzdělávání dospělých 2015
Poštovné
Poplatky - služby spojené s nájmem
Poplatky - elektřina
Poplatky - telefony
Poplatky - internet
Redesign webových stránek (odpis z DM)
Správa techniky
ostatní (reciproční faktura, výjezdni zasedání)
ostatní služby
3. Služby

Plán

Plnění

1 080 000 Kč
70 000 Kč
199 000 Kč
400 000 Kč
50 000 Kč

952 000,00 Kč
190 296,00 Kč
199 000,00 Kč
320 700,00 Kč
20 000,00 Kč

195 000 Kč
50 000 Kč
20 000 Kč

95 000,00 Kč
33 500,00 Kč
41 746,00 Kč

2 064 000 Kč

1 852 242 Kč

60 000 Kč
35 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč

336,00 Kč
9 847,00 Kč
10 945,00 Kč
2 399,00 Kč
44 171,00 Kč

115 000 Kč

67 698 Kč

30 000 Kč

31 319 Kč

95 000 Kč
36 000 Kč
260 000 Kč
35 000 Kč
220 000 Kč
50 000 Kč

36 338,00 Kč
0,00 Kč
240 000,00 Kč
20 280,00 Kč
220 000,00 Kč
117 164,00 Kč
22 272,00 Kč
35 000,00 Kč
27 068,00 Kč
4 000,00 Kč
11 708,00 Kč
63 384,00 Kč
6 777,00 Kč
15 870,00 Kč

80 000 Kč
35 000 Kč
15 000 Kč
26 000 Kč
42 000 Kč
5 000 Kč
25 000 Kč
4 000 Kč
60 000 Kč
10 000 Kč
17 000 Kč
1 015 000,00 Kč

4 861,00 Kč
25 779,00 Kč
2 032,00 Kč
58 181,00 Kč
8 860,00 Kč
919 574,00 Kč

1
2
3
4
5
6
7

4. Mzdové náklady
Mzdy
Sociální pojištění
Zdravotní pojištění
DPP - lektoři
DPP - jazykové korektury
DPP - ostatní (přesun z hlavního pracovního poměru)
Zákonné pojištění
5. Ostatní náklady

1 Pojištění majetku
2 Poplatky bance
3 Závodní zdravotní péče
6. Ostatní
1 Poskytnuté příspěvky - EAEA
2 Poskytnuté příspěvky UZS
3 Poskytnuté příspěvky - ESBN
7. Celkem výdaje

REZERVA

840 960,00 Kč

734 725,00 Kč

564 000,00 Kč
111 000,00 Kč
39 960,00 Kč
79 000 Kč
5 000 Kč
40 000 Kč
2 000 Kč

300 658,00 Kč
75 167,00 Kč
27 058,00 Kč
79 840,00 Kč
0,00 Kč
250 740,00 Kč
1 262,00 Kč

4 000 Kč

4 644 Kč

2 500 Kč
1 000 Kč
500 Kč

3 996,00 Kč
648,00 Kč
0,00 Kč

49 500 Kč

52 620 Kč

4 500 Kč
45 000 Kč
3 000 Kč

4 620,00 Kč
45 000,00 Kč
3 000,00 Kč

2 054 460 Kč

1 810 580 Kč

9 540 Kč

41 662 Kč

ROZPOČET AIVD ČR NA ROK 2017
Výnosy
1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Členské příspěvky
Poplatky za zkoušky z profesní kvalifikace
Dotace MŠMT, MPSV
Poplatky za kurzy
Poplatky za akce
Sponzorství a smlouvy o spolupráci
Pronájem prostor
Ostatní
Celkem výnosy

960 000,00 Kč
50 000,00 Kč
199 000,00 Kč
350 000,00 Kč
50 000,00 Kč
95 000,00 Kč
40 000,00 Kč
20 000,00 Kč
1 764 000,00 Kč

Náklady
1. Spotřeba materiálu
Občerstvení
Kancelářské potřeby
Kancelářská a výuková technika
Ostatní vybavení kanceláře

95 000,00 Kč
30 000,00 Kč
35 000,00 Kč
10 000,00 Kč
20 000,00 Kč

2. Cestovné

15 000,00 Kč

3. Služby
Účetní práce, daňové poradenství
Mzdová agenda
Pronájem prostor - kancelář
Pronájem prostor - ostatní
Časopis Andragogika
Propagace a propagační materiály
TVD - Příspěvky koordinátorům krajských zastoupení
TVD - Příspěvek na konání konferencí a jiných akcí
TVD - Další akce v rámci Týdnů vzdělávání dospělých 2017
Poštovné
Poplatky - služby spojené s nájmem
Poplatky - elektřina
Poplatky - telefony
Poplatky - internet
Správa techniky
Revize BOZP
ostatní
4. Mzdové náklady

1 Mzdy (včetně sociálního a zdravotního pojištění)
2 DPP - lektoři
3 DPP - jazykové korektury

878 000,00 Kč
40 000,00 Kč
12 000,00 Kč
260 000,00 Kč
35 000,00 Kč
220 000,00 Kč
50 000,00 Kč
80 000,00 Kč
35 000,00 Kč
15 000,00 Kč
15 000,00 Kč
42 000,00 Kč
5 000,00 Kč
20 000,00 Kč
4 000,00 Kč
10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
25 000,00 Kč
708 000,00 Kč
600 000,00 Kč
79 000,00 Kč
5 000,00 Kč

4 DPP - ostatní (úklid)
5 Zákonné pojištění
5. Ostatní náklady

22 000,00 Kč
2 000,00 Kč
4 500,00 Kč

1 Pojištění majetku
2 Poplatky bance
3 Závodní zdravotní péče
6. Ostatní

2 500,00 Kč
1 000,00 Kč
1 000,00 Kč
52 500,00 Kč

1 Poskytnuté příspěvky - EAEA
2 Poskytnuté příspěvky UZS
3 Poskytnuté příspěvky - ESBN
7. Celkem náklady

REZERVA

4 500,00 Kč
45 000,00 Kč
3 000,00 Kč
1 753
52 000,00
500,00 Kč
Kč
11 000,00 Kč

Pravidla soutěže
VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE ROKU 2017
1. Soutěž „Vzdělávací instituce roku 2017“ vyhlašuje Asociace institucí vzdělávání
dospělých ČR, z.s. („AIVD ČR“).
2. Cílem soutěže je podpořit kvalitu vzdělávacích institucí poukázáním na příklady
nejlepší praxe. Soutěž je otevřena pro členské i nečlenské organizace AIVD ČR.
Cílem je také upoutat pozornost odborné i široké veřejnosti k problematice kvality
v dalším vzdělávání.
3. Přijímání přihlášek je zahájeno od 6. dubna 2017 a bude ukončeno 31. srpna
2017.
4. Vzdělávací instituci může do soutěže přihlásit kterákoli instituce vzdělávání
dospělých v ČR.
5. Nominovaná instituce musí na trhu vzdělávání dospělých působit nejméně 3 roky.
6. Způsob přihlášení do soutěže:
a. Nominace se provede vyplněním písemné přihlášky do soutěže
(ke stažení na www.aivd.cz).
b. K přihlášce vyplněné statutárním zástupcem přihlašující instituce bude
přiložen úplně vyplněný dotazník vzdělávací instituce, který je dostupný na
http://www.aivd.cz/cz/souteze-kvality/. Dotazník je určen jako nástroj pro
rating vzdělávacích institucí a jeho použití v soutěži bude sloužit také
k přípravě vzdělávací instituce na případný rating.
c. Pořadatel soutěže využije zaslané materiály výhradně pro účely soutěže.
d. Pořadatel soutěže má právo vyřadit ze soutěže nominované, kteří nesplnili
požadavky uvedené v těchto pravidlech.
7. Proces hodnocení:
a. Všechny došlé přihlášky posoudí předseda odborné komise a do hodnocení
postoupí jen ti, kteří splňují veškeré požadavky uvedené v těchto pravidlech.
b. Dotazníky přihlášených vzdělávacích institucí vyhodnotí odborná komise,
která si může vyžádat materiály, dokladující skutečnosti, uvedené
v dotazníku.
c. Výkonný výbor AIVD ČR může rozhodnout o prodloužení lhůty pro přihlášení
do soutěže.
d. Soutěž se uskuteční pouze v případě, že se do soutěže přihlásí nejméně 10
vzdělávacích institucí. V opačném případě bude soutěž zrušena.
8. Způsob hodnocení odbornou komisí:
a. Odborná komise je jmenována výkonným výborem AIVD ČR, je
sedmičlenná, složená ze zástupců AIVD ČR, akademické obce,
zaměstnavatelů, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva
práce a sociálních věcí, Úřadu práce ČR a osobností vzdělávání dospělých.
b. Odborná komise posoudí dodané podklady jednotlivých přihlášených a
provede vyhodnocení v každém z následujících kritérií:
i. Lektorské zázemí.
Tel: 734 605 605
E-mail: aivd@aivd.cz
Web: www.aivd.cz

Asociace institucí vzdělávání dospělých
Karlovo náměstí 292/14
Praha 2, 120 00

ii. Proces vzdělávání a měření jeho efektivity.
iii. Materiálně technické a didaktické zázemí.
iv. Zákaznický přístup – pružnost a komfortnost
c. Referenčním obdobím, za něž jsou v rámci soutěže požadována a
vyhodnocována data, je rok 2016.
d. Tři vzdělávací instituce, které získají nejvyšší počet bodů v celkovém
hodnocení, budou pozvány na veřejné finále „Vzdělávací instituce roku
2017“.
e. Ve veřejném finále proběhnou prezentace institucí v rozmezí 15 minut.
f. V případě vyrovnaných výsledků soutěže může být ocenění uděleno i více
vzdělávacím institucím.
g. Ocenění bude předáno na konferenci AIVD ČR v listopadu 2017.
h. Vítěz získá ocenění „Vzdělávací instituce roku 2017“, možnost užívat
označení a loga „Vzdělávací instituce roku 2017“ v rámci své propagace a
případně obdrží další věcné dary od pořadatele soutěže a jeho partnerů.
9. Na výhru v soutěži nevzniká právní nárok. Výkonný výbor AIVD ČR si vyhrazuje
právo soutěž kdykoliv ukončit.
Příloha:
Přihláška vzdělávací instituce do soutěže „Vzdělávací instituce roku 2017“, vč. přílohy.

Tato pravidla byla schválena Pracovní skupinou pro kvalitu v dalším vzdělávání AIVD
ČR dne
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Pravidla soutěže
LEKTOR / LEKTORKA ROKU 2017
1. Soutěž „Lektor / Lektorka roku 2017“ vyhlašuje Asociace institucí vzdělávání
dospělých ČR, o.s. („AIVD ČR“).
2. Cílem soutěže je podpořit kvalitu lektorské práce poukázáním na příklady nejlepší
praxe mezi členy asociace. Cílem je také upoutat pozornost odborné i široké
veřejnosti k problematice kvality v dalším vzdělávání.
3. Přijímání přihlášek bylo zahájeno od 6. dubna 2017 a bude ukončeno 31. srpna
2017.
4. Lektora/ku do soutěže může nominovat jakákoli instituce vzdělávání dospělých.
5. Nominovaný/á lektor/ka musí být ve smluvním vztahu k nominující instituci.
6. Každá instituce může nominovat maximálně jednoho lektora/ku.
7. Způsob nominace do soutěže:
a. Nominace se provede vyplněním písemného nominačního listu (ke stažení
na www.aivd.cz).
b. K nominačnímu listu vyplněnému statutárním zástupcem nominující instituce
bude přiloženo DVD s ucelenou ukázkou konkrétní lektorské činnosti
přihlašovaného lektora/ky v délce maximálně 10 minut a vzorek autorských
studijních materiálů (vytvořených lektorem či nominující institucí)
souvisejících s ukázkou na DVD.
c. Pořadatel soutěže využije zaslané materiály výhradně pro účely soutěže.
d. Pořadatel soutěže má právo vyřadit ze soutěže nominované, kteří nesplnili
požadavky uvedené v těchto pravidlech.
8. Proces hodnocení:
a. Soutěž se uskuteční pouze v případě, že se do soutěže přihlásí nejméně 10
vzdělávacích institucí. V opačném případě bude soutěž zrušena.
9. Způsob hodnocení odbornou komisí:
a. Odborná komise je pětičlenná, složená ze zástupců AIVD ČR, akademické
obce, zaměstnavatelů, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a
osobností vzdělávání dospělých.
b. Odborná komise bude seznámena s kalibrací hodnocení, následně posoudí
dodané podklady jednotlivých soutěžících a provede vyhodnocení v každém
z následujících kritérií: nominační list vysílací organizace (zejména
zdůvodňující komentáře), ukázka lektorské činnosti na DVD, vzorek
studijních materiálů.
c. V každém kritériu je možno získat maximálně 10 bodů, celkem tedy
maximálně 30 bodů.
d. Komise vybere 3 finalisty.
e. Veřejné finále proběhne na akci AIVD ČR, kde účastník předvede ukázku
kurzu v rozsahu 15 minut a komise tajným hlasováním vybere vítěze.
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f. V případě vyrovnaných výsledků soutěže může být ocenění uděleno i více
lektorům/kám.
g. Ocenění bude předáno na konferenci AIVD ČR v listopadu 2017.
h. Vítěz získá ocenění „Lektor/ka roku 2017“, možnost užívat označení a loga
„Lektor/ka roku 2017“ v rámci své propagace a případně obdrží další věcné
dary od pořadatele soutěže a jeho partnerů.
10. Na výhru v soutěži nevzniká právní nárok. Výkonný výbor AIVD ČR si vyhrazuje
právo soutěž kdykoliv ukončit.
Příloha:
Nominační list lektora/lektorky navrhované/ho na ocenění Lektor/ka roku 2017.

Tato pravidla byla schválena Pracovní skupinou pro kvalitu v dalším vzdělávání AIVD
ČR dne
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Usnesení ze zasedání valné hromady
Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR
konané dne 6. dubna 2017 v Praze
Valná hromada schvaluje:
1. Zprávu o činnosti AIVD ČR za rok 2016.
2. Zprávu o hospodaření AIVD ČR za rok 2016.
3. Plán činnosti AIVD ČR na rok 2017.
4. Rozpočet AIVD ČR na rok 2017.
Valná hromada bere na vědomí:
1. Zprávu kontrolní komise AIVD ČR
2. Vyhlášení a pořádání soutěží kvality
Valná hromada ukládá výkonnému výboru AIVD ČR:
1. Zabezpečit plnění plánu činnosti AIVD ČR na rok 2017.
2. Pokračovat v aktivní spolupráci s AIVD SR, MŠMT, MPSV, MPO a dalšími orgány
na úrovni státu či krajů při projednávání zásadních otázek týkajících se dalšího
vzdělávání.
3. Spolupracovat s dalšími partnery ve věcech, které jsou v zájmu členů asociace
a sektoru dalšího vzdělávání.
4. Podporovat akce k TVD a průběžně hledat partnery pro spolupořadatelství
a spolufinancování TVD.
Valná hromada žádá členy AIVD ČR o aktivní pomoc:
1. Při získávání nových členů AIVD ČR
2. Při zabezpečování činnosti koordinátorů krajských zastoupení AIVD ČR
3. Při navrhování, pořádání a zabezpečování vzdělávacích akcí AIVD ČR
4. Při vydávání odborného časopisu a získávání jeho přispěvatelů a odběratelů.

V Praze dne 06. 04. 2017

Zapsala:

Ivana Čechová

…………………………………………
Bc. Sára Drozdová
Výkonná ředitelka

…………………………………………
Mgr. Jana Brabcová
prezidentka

