Zápis ze zasedání stavovské rady ze dne 14. 03. 2016
Přítomni:
Magda Vašáková Loumová, Ondřej Krása, Jana Lexová
Omluven pro nemoc: Ladislav Dvořák
Agenda jednání:
1.
2.
3.
4.
5.

Revize úkolů z minulé schůze
Žádosti o akreditaci/reakreditaci
Příprava na valnou hromadu
Aktivity pro členy ČAKO
Kontrola Akreditačního řádu na webu ČAKO

Detail:
Ad 1) Revize úkolů z minulé schůze
Ad 2) Žádosti o akreditaci/reakreditaci
Stavovská rada schválila:
Akreditaci Jana Trojánka - I. stupeň, AKREDITOVANÝ KOUČ (certifikát bude předán na příštím
zasedání SR)
Akreditaci Evy Jarošové - I. stupeň, AKREDITOVANÝ KOUČ (certifikát bude předán na příštím
zasedání SR)
Probíhající akreditace:
1. Vladimír Dvořák - III. stupeň - hodnotitele Milan Bobek
2. Ivana Skalík - II.stupeň – hodnotitel Magda Vašáková Loumová – byl požádán o doplnění
podkladů pro akreditační řízení
Ad 3) Stavovská rada odsouhlasila témata na prezentaci Valné hromady :
• Supervizní výcvik – dopadl nad očekávání!
• Radikální změny v AŘ – jdeme s dobou!
• Příprava hodnotitelů a harmonizace hodnotících kritérií – čeká nás hodně práce!
• Probíhající akreditační řízení – počet uchazečů narůstá!
• Jsme profesionální koučové! (a jsme na to hrdí)
• Zviditelňování ČAKO jako odborné, aktivní koučovací platformy
• Večery inspirace pro aktivní kouče!
Ad 4) SR projednala návrh na společnou spolupráci s EMCC – např. Klubové večery
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Ad 5)

SR projednala návrh R. Gilarové na doplnění textu v manuálu „ Činnost odborného hodnotitele
při hodnocení individuálního žadatele o akreditaci“, v části: Podmínky pro jeho činnost, o text: vč.
DPH. Text byl doplněn následovně:
Bod 7) Za svou činnost je odměňován hodinovou sazbou 1000,- Kč, maximálně však ve výši
6 000 Kč, vč. DPH.

Ad 6)

SR projednala návrh Prezidia na překlad akreditačního řádu do anglického jazyka, který zajistí P.
Wieser. Nejdříve proběhne kontrola na webu ČAKO a následně bude text přeložen.

Zapsala: Jana Lexová
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