Zápis ze zasedání stavovské rady ze dne 23. 6. 2015
Přítomni:
Ladislav Dvořák, Ondřej Krása, Jana Lexová
Magda Vašáková Loumová – omluvena z prac.důvodů
Agenda jednání:
1. Revize úkolů z minulé schůze a úkolů pro tajemnici
2. Akreditace - předání certifikátů
3. Žádosti o akreditaci/reakreditaci
4. Práce s hodnotiteli
5. Změna místa setkávání stavovské rady – příští setkání
6. Změny na webu
7. Odměny hodnotitelů za akreditace
8. PR a nový web
9. Aktivity pro členy ČAKO
10. Setkání EPPOK - informace
11. Schválení hodin pro nový program
12. Revize akreditačního řádu pro nový web
13. Vyjádření k činnosti Annette Reissfelder
Detail:
Ad 1) Revize úkolů z minulé schůze
Ad 2) Reakreditace - předání 2 certifikátů
Předání certifikátu I. Pondělíkové – předáno do rukou asistentky H.Vašíčkové.
Předání certifikátu M. Bobkovi – bude předáno dle dohody.
Všem úspěšně reakreditovaným členům gratulujeme!
Ad 3) Žádosti o akreditaci/reakreditaci
Stavovská rada přijala přihlášku Lenky Vajsarové na akreditaci I. stupně (Akreditovaný kouč) a
přidělila jí jako hodnotitele Ladislava Dvořáka.
Probíhá reakreditace 2. stupně Magda Vašáková Loumová – dodá podklady k reakreditaci
Probíhá akreditace Tima Šlapáka – čeká se na doplnění podkladů
Probíhá akreditace B. Taušová – 1. stupeň
Probíhá akreditace K. Šoral – 1. stupeň
Začne akreditace L. Vajsarová – 1. stupeň
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Ad 4) SR připravuje upřesňující výklad podmínek pro akreditaci na druhý a třetí stupeň.
Ladislav má za úkol tento text připravit a předložit ostatním do příštího zasedání.
SR pověřila Ladislava a Naďu Grosamovou, aby uspořádali seminář pro hodnotitele, na kterém
dojde ke slaďování podmínek pro hodnotitele. Termín semináře byl po dohodě s N. Grosamovou
stanovený na 18.11. od 15 do 17. Místo bude upřesněno.
Ad) 5 Příští setkání Stavovské rady 14.9.2015 proběhne na nové adrese. O novém místě konání bude
členy SR informovat L. Dvořák.
Ad) 6 Na webu proběhnou schválené úpravy akreditačního řádu a názvu třetího kvalifikačního stupně Akreditovaný profesionální seniorní kouč.
Ad 7) SR na návrh Presidia prodiskutovala odměňování hodnotitelům akreditací a navrhuje zachovat
stávající systém.
Ad 8) PR - nový web
SR navrhuje vybrat nějaký jednoduchý slogan, který bude v záhlaví webu. Např.: ČAKO za
profesionalizaci koučování, ČAKO - garant profesionalizace koučování apod.
Ad 9) Aktivity pro členy ČAKO
Stavovská rada se zamýšlela nad tím, co může ČAKO udělat pro své členy. Usoudili jsme, že
největší hodnotou "osamělých koučů" je setkávání a výměna zkušeností a názorů. Nechceme
kopírovat klubové večery EMCC, ale napadlo nás uspořádat "volné večery", cosi jako panelové
diskuse, moderované zkušenými kouči (například ve dvojici). O. Krása dostal za úkol navrhnout
koncepci těcho „Klubových večerů“ (pracovní název Setkání s...) za účelem setkávání členů
ČAKO. Četnost těchto setkání by byla zkušebně jednou za dva měsíce.
Ad 10) Setkání EPPOK - informace
O. Krása informoval SR o setkání EPPOKu –všechny zúčastněné strany se shodly na vzájemné
podpoře profesionalizace koučovaní a akreditací.
Ad 11) O. Krása připravuje vzd. program na téma „Koncepce vzdělávání, koučování“. Stavovská rada u
tothoto programu schválila 10 hod. osobního rozvoje.
SR schválila 3 hod. osobního rozvoje pro workshop Evidence-based coaching.
Ad 12) Stavovská rada ještě jednou zreviduje obsah Akreditačního řádu, aby se finální verze mohla
zveřejnit na plánovaném novém webu. Pověřený Ladislav, může oslovit další členy ČAKO ke
spolupráci. Termín - do příštího zasedání SR.
Ad 13) SR na žádost Annette Reissfelder projednávala znění vyjádření k profesní záležitosti (pro
zahraniční účely). Stavovská rada žádost schválila a pověřila tímto úkolem Magdu Vašákovou
Loumovou.
Zapsala: Jana Lexová
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