Zápis ze zasedání stavovské rady ze dne 26. 04. 2016

Přítomni:
Milan Klindera, Ondřej Krása, Jana Lexová
Na telefonu - Magda Vašáková Loumová
Agenda jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Stanovení priorit pro další volební období
Volba předsedy Stavovské rady
Žádosti o akreditaci/reakreditaci
Akreditace - Předání certifikátu
Nové termíny SR na rok 2016
Seznamy na web
Kontrola Akreditačního řádu na webu ČAKO
Schválení vzd. programu

Detail:
Ad 1) SR diskutovala o prioritách pro nastávající funkční období – zjednodušit akreditace, spolupráce
s EMCC, přístup ČAKO k „problematickým“ koučům, návrh termínu konference, definovat etický
náhled SR, kam směřovat ČAKO? Na příštím setkání budeme projednávat konkrétní kroky.
Ad 2) Následně byla zahájena volba předsedy Stavovské rady. Přihlásil se 1 kandidát, Magdalena
Vašáková Loumová. Poté bylo zahájeno 1. kolo voleb na předsedu Stavovské rady. Otevřeně
hlasovali 3 členové, s následujícím výsledkem:
Magdalena Vašáková Loumová

Pro 2 hlasy

zdržel 1

proti 0

V 1. kole byla zvolena Magdalena Vašáková Loumová předsedkyní Stavovské rady. Gratulujeme!
Ad 3) Žádosti o akreditaci/reakreditaci
Probíhající akreditace:
1. Vladimír Dvořák - III. stupeň - hodnotitele Milan Bobek
2. Ivan Skalík - II.stupeň – hodnotitel Magda Vašáková Loumová – byl požádán o doplnění
podkladů pro akreditační řízení
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Ad 4)

Akreditace - předání 2 certifikátů
Proběhlo slavnostní předání certifikátu J. Trojánkovi – zpětná vazba na akreditační řízení:
doporučuji zjednodušit proces dodání dokumentů, jako přínosné hodnotím nutnost pořízení nové
nahrávky a zpětnou vazbu od hodnotitele A. Reissfelder
Předání certifikátu E. Jarošové – dle dohody byl dodán osobně tajemnicí – zpětná vazba:
spokojenost s akreditačním řízením, vyzdvihla přístup a charakter hodnotitelky R. Gilarové
Všem úspěšně akreditovaným koučům gratulujeme!

Ad 5)

Nové termíny SR na rok 2016
16. 5. od 9.15 hod. do 11 hod., 22.6. od 16.30 hod. do 18.00 hod., 29.8. od 9.15 hod. do 11 hod.,
10.10. od 16.30 hod. do 18.00 hod., 14.11. od 9.15 hod. do 11 hod., 14.12. od 16.30 hod. do
18.00 hod. .

Ad 6)

SR se rozhodla zpřehlednit uznávání supervizí pro různé stupně akreditace – akreditace – na
příští schůzce budou projednány seznamy odborných hodnotitelů, seznamy supervizorů pro
akreditaci, seznamy ACS – supervizorů, připraví tajemnice

Ad 7)

Stavovská rada schválila kontrolu Akreditačního řádu, kterou provedl M. Klindera. Finální verze je
již umístěna na webu ČAKO.

Ad 8)

O. Krása připravuje vzd. program na téma „Večerní škola facilitace“. Stavovská rada u tohoto
programu schválila 10 hod. osobního rozvoje, dle pravidel schválené vzdělávací koncepce
ČAKO.

Zapsala: Jana Lexová
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