Zápis ze schůzky Stavovské rady ze dne
13. 4. 2010
Přítomní se dohodli, že se pro účely hlasování budou řídit ustanovením z jednání Stavovské rady ze
dne 3. 6.2009, podle něhož ke schválení rozhodnutí stačí přítomní členové.
Přítomní: Petr Růžička, Honza Holeyšovský, Naďa Grosamová, Vladimír Dvořák, Alžběta Grosamová
Program jednání SR:
Pracovní skupiny
Konference 2010
Odborná práce

1. Výsledky práce pracovních skupin
a) Komunikace mezi Prezidiem a SR-Petr Růžička
b) Návrh propagace odbornosti ČAKO-smysl, návrhy prostředků, cíle, propagace cílů, úpravy webu,
informace o akreditacích, jejich propagace a podpora-Klára Hejduková
Zapojení nových členů do chodu Asociace-aktivizování více lidí, vytvoření dalších pracovních skupin
c) Propracování akreditačního řádu. Datum zahájení akreditačního procesu, vytvoření skupiny
hodnotitelů. Návrh na nevolení samostatné akreditační komise, ale akr. komisí by byla Stavovská
rada. Vycházení z hodnotitelských posudků. -Grosamová, Dvořák

Dva úkoly
Vyhlášení termínu akreditací, způsob vyhlášení
-informace na webu, vytvoření inzerátu-banner stránek ČAKO-akreditace koučů, noviny-HRM,
Educity, Kariéra HN
-upozornění nejen členů ČAKO, ale i veřejnosti, akreditace výcviků-osvěta veřejnosti
-oslovení všech akreditovaných členů, kteří mají 1. a 2. stupeň, aby se akreditovali na vyšší stupeň,
prodloužení akreditací na 2 roky
-upřesnění funkce Stavovské rady, s čím se členové mohou na SR obracet
Termíny: pro výcviky 3 měsíce, pro kouče 2 měsíce na podání žádosti na akreditaci

Návrh hodnotitelů, odměna hodnotitelů, akreditační poplatky
-posuzování práce hodnotitelů (supervizorů), kolik času je potřeba strávit nad přihláškou uchazeče a
jakým způsobem s žádostí nakládat
-odstupňované odměny hodnotitelům (1., 2. stupeň, výcviky), jasné instrukce pro práci hodnotitelů,
formální zadání podmínek- manuál

Shrnutí úkolů pro členy SR
-potřeba vytvoření manuálu pro hodnotitele, podmínky pro práci
-doplnění akreditačního řádu
-propagace akreditací, termíny (banner, podpis, média)
-rozšíření informací o odborné činnosti SR-změny v akreditačním řádu
Hejduková+Holeyšovský-dorozpracování propagace odbornosti koučování
Růžička- Info o SR, spolupráce s prezidiem, zformulování požadavků na Prezidium
Grosamová, Dvořák-Akreditační řád, načrtnutí manuálu-pozdější spolupráce celé SR, znění inzerátu
Úkol pro tajemnici- zjistit ceny za inzerci v novinách uvedených výše

Termín příštího zasedání Stavovské rady je stanoven na 11. 5. 2010
v 18:00 v sídle ČAKO.

Zapsala: Alžběta Grosamová
Tajemnice ČAKO

