Zápis z jednání Stavovské rady 9.12.2009
Přítomní: N. Grosamová,V. Dvořák, P.Růžička, A. Grosamová, J. Holeyšovský
Přítomní se dohodli, že se pro účely hlasování budou řídit ustanovením z jednání Stavovské rady
3. 6.2009, podle něhož ke schválení rozhodnutí stačí přítomní členové.
Program jednání:
1.příprava na valnou hromadu – zpráva o činnosti SR
2.žádost p.Martina Rumana o akreditaci probíhajícího výcviku koučů
3.Znovu projednání žádosti p.Jana Holeyšovského o odborné členství
4. Zvýšení odborné prestiže ČAKO- diskuse o nástrojích a možnostech

SR rozhodla:
a)Zpráva o činnosti SR na VH bude mít dvě částiprvní část se bude zabývat hodnocením činnosti SR od června 2009 do VH
zpracují – Grosamová,Dvořák
druhá část by měla přinést podněty a výzvy v práci budoucí SR
zpracují -Holeyšovský,Růžička
Konečná a schválená verze zprávy by měla být dokončena do 7.1.2010
b)Panu Martinu Rumenovi bude zaslán dopis s podmínkami za jakých může být přijat jeho výcvik
koučů do akreditačního řízení a to do 20.12.2009zodpovídá Grosamová,Růžička
c) Žádost p. Jana Holešovského byla za jeho osobní přítomnosti znovu projednána.
J.Holeyšovský byl vyzván k doložení požadovaných podkladů dle bodu 5. Řádu o příjímání
odborných členů.
SR ukládá tajemnici ČAKO
a) Obeslat členy Čako,kteří žádali o reakreditaci ,dopisem o postupu v této věci,včetně termínu
vydání nových prodloužených akr. osvědčení
b) Zaslat email p.Rumenovi s odpovědí o postupu SR v jeho žádosti
c) Zajistit realizaci nových akred.osvědčení

SR doporučuje Prezidiu ČAKO
Po diskusi o nástrojích a možnostech Čaka k navýšení odborné prestiže Čaka na veřejnosti se
mimo jiné diskutovalo i o obsahu a formě webových stránek Čaka a bylo konstatováno,že jsou již
nevyhovující z hlediska webzpracování zejména v oblasti optimalizace( ČAKO se ve vyhledávačích
objevuje až na zadních neatraktivních pozicích). Doporučujeme proto prezidiu,o vzetí této situace
na vědomí a její řešení.

Další zasedání SR se uskuteční společně s prezidiem
12.1.2010 od 18 hod.
Místo bude ještě upřesněno.
Prosíme naše kolegy ze SR,kteří se neúčastnili jednání SR,aby přišli alespoň na
toto závěrečné.

Zapsala :A.Grosamová
Tajemnice ČAKO

