Zápis z jednání pracovní skupiny
Pracovní skupina

Středisko

Jednání číslo

Vzdělávání

007

1/2013

Místo
Termín
Od – do
Předsedající
Sekretář
Hosté
Členové PS
Omluven
Nepřítomen
Zápis připomínkuje
Následující termín

ČKA
1.03. 2013
10,00 – 12,00
L. Lábus
T.Čuříková
S. Juračková (částečně)
B. Potysz, R. Loukotová
I.Kovačevič

I.
PŘEDANÉ MATERIÁLY
- Zpráva o činnosti 2012
- Plán činnosti 2013

PROGRAM:
I.
II.
III.

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2012
PLÁN ČINNOSTI
REVIZE ÚKOLŮ, ZADÁNÍ ÚKOLŮ

Manažerka komunikace S. Juračková požádala předsedu PS prof. Lábuse o krátkou schůzku k úpravě
zprávy o činnosti PS za rok 2012 pro Bulletin. Z pohledu komunikace zpráva není dostatečně
srozumitelná a čitelná. Prof. Lábus pozval S. Juračkovou na zasedání PS, která vzhledem k časové
vytíženosti pozvání odmítla.
Bod I. a II.
Prof. Lábus navrhl projednat činnost PS v členění po jednotlivých oblastech se zprávou o výstupu od
příslušného garanta a na závěr jednání poskytnout shrnující informaci o činnosti PS manažerce
komunikace S. Juračkové, která prozatím předané až příliš stručné a strohé materiály o činnosti PS
neuměla zkomunikovat.
a) Spolupráce s VŠ – garant L. Lábus
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Zapsala:T .Čuříková
Schválil: L.Lábus

1.03.2013

Profesor Lábus ostatním členům PS objasnil principy práce PS, které nespočívají v pravidelném
jednání PS, ale v práci na jasně vymezených okruzích činnosti, které probíhají kontinuálně a
v případě potřeby (většinou spojováno s přehlídkou DP) jsou požádáni děkani fakult vyučující
architekturu ke schůzce a oponentuře příslušných materiálů.
Zhodnotil, co bylo náplní činnosti v minulém období:
 Dokončení pracovní verze Q RAMU (základní materiál rozeslán členům PS a poskytnut
členům představenstva a děkanům)
 Spolupráce s národní koordinátorkou při notifikaci škol – probíhá kontinuálně (příští
týden jednání prof. Lábuse v Bruselu)
 Spolupráce s Autorizační radou ČKA a PS pro legislativu při přípravě úpravy AŘ ČKA (L.
Lábus vysvětlil, k jakým změnám v AŘ došlo)
 Spolupráce s architektonickými školami, např. koordinace vzájemné horizontální
propojenosti škol při přechodu studentů z Bc. na NMgr. programy.
b) CPV – garant B. Potysz
Proběhlo vyhodnocení současného nastavení, popis tohoto nastavení byl rozeslán všem členům
PS a ve spolupráci s brněnskou kanceláří, kde je celoživotní profesní vzdělávání administrováno je
nyní předělávána struktura poskytované informace o CPV, aby bylo snadněji dohledatelné a
v přehlednější formě.
Diskutovalo se, jakým způsobem reagovat na prozatím evidentně významu CPV neodpovídající
malý zájem o účast v nastaveném systému. Před variantou zpřísňování kritérií v nastaveném
systému bylo doporučeno posílit informovanost o vlastní nabídce programů a akcí i o propojení
CPV na systém pojištění s bezprostředním efektem na výši pojistného. Tato informace by měla být
součástí výzvy k pojištění.
Dále se diskuse soustředila na zlepšení vzájemné informovanosti o stávajících programech a
jednotlivých akcích CPV. Je zvažováno propojení webových stránek ČKA s VŠ, zaměřené na
soustředěnou informační platformu jejich nabídky celoživotního vzdělávání i přednášek architektů
atd.. V této souvislosti byla manažerka komunikace S. Juráčková pověřena prověřením možností
řešení s IT experty.
c) Spolupráce s MŠMT (základní a střední školství)
garant: I. Kovačevič
Vzhledem k nepřítomnosti garanta bylo dohodnuto, že materiál předloží v písemné podobě.
d) Spolupráce při vzdělávání pracovníků stavebních úřadů apod.
garant: R. Loukotová
R. Loukotová mapuje požadavky stavebních úřadů a jejich potřeb, byly zvažovány možné
formy nabídky a její zajištění. Bylo doporučeno ověřit stávající formy spolupráce ČKA na systému
CPV zaměstnanců stavebních úřadů, které organizuje MMR s M. Tunkou a J. Plosem. Zároveň bylo
doporučeno napojit tento systém na informační kanály o CPV pro architekty, pokud možno
soustředěné na stránkách komory. V této souvislosti byla manažerka komunikace S. Juráčková
rovněž pověřena prověřením možností řešení s IT experty.
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III. REVIZE ÚKOLŮ
Dlouhodobý Úkol
úkol - Plán
Spolupráce s Nastavení parametrů spolupráce
MŠMT
základního a středního školství
Vzdělávání
pracovníků
stav. úřadů

Krákodobý
úkol
Q RAM
CPV

Odpovídá/ termín
v oblasti I. Kovačevič

Nastavení základních principů této činnosti, R. Loukotová
prozatím soustředěné na zlepšení vzájemné
komunikace a informovanosti o akcích CPV pro
stavební úřady i v obecné rovině.
Úkol
Rozeslání zpracovaných podkladů
Písemná informace - rozeslání

memorandum O vzdělání – rozeslání materiálu
materiály
EFAP – rozeslání relevantních materiálů
Diz. práce
M. Pražanová - rozeslání
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Splněno
Bude dodáno
v písemné
podobě
Bude dodáno
v písemné
podobě

Odpovídá/ termín

Splněno

T.Čuříková
B. Potysz

splněno
Bude
rozesláno
s písemné
podobě
splněno
splněno
splněno

T.Čuříková
T.Čuříková
T.Čuříková

1.03.2013

