Zápis ze setkání stavovské rady ze dne 6. 10. 2010
Přítomní: Klára Hejduková, Naďa Grosamová,Vladimír Dvořák, Alžběta Grosamová
Program:

1. Akreditace

Průběh jednání:

-upravit graficky mail od Kláry s kodexem pro hodnotitele
-předělat akreditační certifikát do r. 2012 ne 2011

-ihned zanést na webovky-Nové informace o akreditacích : sr na svém zasedání dne rozhodla, že
akreditovat lze po celý rok, více na...

-oslovit kouče s reakreditací, ale ne s akreditací
1.

Akreditace
-Kolik je přihlášených zájemců o akreditaci, kolik jich zaslalo do sídla ČAKO materiály nutné
k akreditaci?

-Byly přijaty dvě žádosti na výcvik, které jsou v pořádku a projdou akreditačním procesem, jednu žádost
o individuální akreditaci na 1. stupeň, která však není úplná a jednu žádost o reakreditaci

-Byli přiděleni hodnotitelé pro výcviky: pro program predložený společností QED group byla jako

hodnotitel SR určena Klára Hejduková, pro akreditaci výcviku předložený společností ČNP consulting
byla jako hodnotitel určena Naďa Grosamová.

- S panem Štefanem Medzihorským se telefonicky spojí předsedkyně SR Naďa Grosamová s žádostí o
doplnění dokladu o získání vzdělání ve specifickém vzdělávání v koučovacích kompetencích

-SR žádá Evu Jedličkovou, aby zaslala všem schváleným uchazečům o akreditaci fakturu o zaplacení
akreditačního poplatku

- Sr rozhodla o doplnění akreditačního řádu v tomto znění:

„Žádosti o akreditaci se přijímají v průběhu celého roku a o jejich přijetí rozhoduje Stavovská rada na
nejbližším zasedání po doručení žádosti do sídla ČAKO. V případě neúplnosti podkladů vyzve k jejich
doplnění, jinak rozhodne o jejich přijetí a přidělení hodnotitele. V případě individuálních akreditací bude
ve lhůtě jednoho měsíce zahájeno vlastní akreditační řízení, v případě akreditací výcviků ve lhůtě dvou
měsíců.“ -rozeslat členům, vytvořit upoutávku na web
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-na zasedání SR 24. 11 stavovská rada zformuluje dopis potenciálním odběratelům koučování, členům
ČAKO a dalším lidem v mailing listech ČAKO s informací o aktuálním seznamu akreditovaných koučů a
výcvikových programů.

-SR, v rámci podpory dalšího vzdělávání koučů ustanovila, že některým akcím, zaštítěným ČAKO, přidělí
statut uznaného specifického vzdělání v koučovských kompetencích, využitelné pro akreditace. Zájemci,
kteří by rádi uspořádali takovýto program, nechť se obrátí o bližší informaci na SR.-vyvěsit do
upoutávky na web ČAKO, rozeslat členům

Příští setkání Stavovské rady se uskuteční 24.11 v 9:00 ráno, schůzka s prezidiem
bude týž den v 15:00, obě setkání se budou konat v sídle ČAKO, Bubenečské 22, Praha
6

Zapsala: Alžběta Grosamová
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