Zápis ze setkání stavovské rady ze dne 1. 3. 2011
Přítomní: Naďa Grosamová, Vladimír Dvořák a Jan Holeyšovský
Program jednání:
1. Společné setkání SR a P
2. Hodnotitelé a aplikace nového akr. řádu

3. Potvrzení vystavené za účast na MSK 2011
4. Vyhodnocení dotazníků z MSK 2011
5. Koučování pro Zlatého partnera

Průběh jednání:
1. Zpracování stanoviska SR ke společnému setkání s Prezídiem k tématu „Kam kráčíš ČAKO?“
Klára Hejduková je pověřena připravit do 20. 3. 2011 první písemný návrh stanoviska ke kterému
se všichni do 2. 4. 2011 písemně vyjádří a připraví tak společný vstup pro další diskuzi na
příštím zasedání SR 4. 4. 2011.
2. Získání stanovisek hodnotitelů k aplikaci nové podoby Akreditačního řádu
Anette Reisfelder, Klára Hejduková a Naďa Grosamová budou požádány o písemné stanovisko k
jejich zkušenostem, které udělali při aplikaci nové podoby Akreditačního řádu. Jejich stanovisko

projedná SR na svém příštím setkání a rozhodne o případném využití získaných podnětů pro

zlepšení a zkvalitnění procesu akreditací, zejména akreditací výcviků. Zvláštní zřetel bude
věnován aktualizaci složek pro hodnotitele.
3. Potvrzení o účasti na únorovém Mezinárodním setkání koučů započitatelné k akreditacím jako rozvoj
kouče

Potvrzení budou vystavena SR a podepsána její předsedkyní, vzor potvrzení v souladu s
Akreditačním řádem připraví Vladimír Dvořák do 5. 3. 2011.
4. Vyhodnocení dotazníků z únorového Mezinárodního setkání koučů
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SR požádá prostřednictvím N. Grosamové předsedkyni ČAKO E. Jedličkovou o zpřístupnění
výsledků dotazníků z konference, aby se jimi SR mohla zabývat na svém příštím zasedání.

5. Seznam koučů, kteří projevili zájem koučovat v AJ v rámci sjednaného plnění pro Zlatého partnera
Mezinárodního setkání koučů
Ze seznamu zájemců o tuto aktivitu, byli vytvořen seznam těch, kteří splňují předem stanovená
kritéria (aktivní koučové a členové ČAKO v roce 2011, účastníci Mezinárodního setkání koučů,
stupeň akreditace nerozhoduje, aktivní znalost AJ nutná) a budou osloveni s nabídkou a pravidly
spolupráce v rámci této aktivity organizované Prezidiem ČAKO.

Zapsal V. Dvořák
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