
 

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU ČSPA 
Datum:  30. 4. 2021 

Čas:  15:00 – 16:00 h 

Místo:  Videokonference (Microsoft Teams Meeting) 

Pozváni: Petr Bohumský, Aleš Král, Jakub Mertl, Zdeněk Roubal, Miroslav Šimurda, Monika 

Šťástková, Jan Šváb, Kateřina Vlčková, Kamil Žák 

Přítomni: Petr Bohumský, Aleš Král, Jakub Mertl, Miroslav Šimurda (od 15:10), Monika Šťástková, Jan 

Šváb, Kateřina Vlčková, Kamil Žák 

Bod programu Obsah 

Více cest 
certifikace 

Výbor na jediné téma: umožnění, nastavení a propagace více cest certifikace. 

Situace na Slovensku: podobná jako u nás s tím rozdílem, že žádná škola nepokrývá 

sylabus. 

Připravit akci s cílem získat podporu a zpětnou vazbu od dalších zájemců z řad členů, 

případně vytipovaných odborníků: 

• on-line 

• v jedné skupině projít všechny scénáře, zmapovat možnosti 

• rozdat úkoly/další kroky 

• získat dobrovolníky pro další činnost (např. vytvořit pracovní skupinu) 

Oslovení členové a vytipovaní zájemci: 

• členové Aprobační komice 

• aktivní odborníci 

• členové společnosti, kteří se ozvou na obecnou výzvu 

Před akcí: 

• rozpracovat možné cesty certifikace, včetně toho, co je potřeba k dotažení 

příslušné varianty do praxe; naznačit priority jednotlivých variant zejména 

s ohledem na poměr „výkonu“ a nutných investovaných kapacit, zejména 

časových 

• rozmyslet a velmi dobře prezentovat motivaci více cest certifikace 

• dopředu představit myšlenku všem poskytovatelům vzdělávání (např. 

předjednání na Aprobační komisi) 

Do připravovaného dokumentu doplnit možnost společného přístupu se Slovenskem. 

Další kroky: 

• Aleš: upraví strukturu dokumentu 

• Honza: uloží dokument od Aleše na OneDrive a rozešle všem odkaz 

• všichni: projít dokument, doplnit vstupy do struktury, zejména do SWOT 

• všichni: změny v souboru avizovat přes Slack 

• Petr a Honza: získat zkušenosti ze zahraničí: Petr: Henning Wergen (EAA), Honza: 

Karel Goossens 

• všichni: do dokumentu doplnit seznam lidí, které pozveme/přímo oslovíme 

• Petr: příprava úvodní motivace 
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Různé Není 

Další jednání 14. 5. 2021 15:00, MS Teams – Téma: Více cest certifikace 

19. 5. 2021 15:00, MS Teams 

informace, úkol, rozhodnutí 

Přílohy: bez příloh 

Zapsal: Kamil Žák, 30. 4. 2021 

 

Seznam úkolů 

Číslo Datum 
zadání 

Termín Úkol Stav 

2 8. 1. 31. 3. Kamil připraví a podá dokumenty do spolkového rejstříku. Trvá 

9 17. 4. 31. 3. Kamil rozešle formuláře k členství ve výboru k vyplnění a zajištění 

ověřeného podpisu. 

Trvá 

39 19. 2. 19. 3. Kamil připraví podklady pro rozhodnutí ohledně zřízení datové 

schránky. 

Trvá 

43 30. 4. 14. 5. Aleš upraví strukturu dokumentu, který popíše možné cesty 

certifikace. 

Honza uloží dokument od Aleše na OneDrive a rozešle všem odkaz. 

Všichni projdou dokument, seznámí se s návrhy, doplní vstupy do 

struktury dokumentu, zejména do části SWOT. Změny v souboru 

budou avizovat přes Slack. 

Petr a Honza získají zkušenosti ze zahraničí: Petr: Henning Wergen 

(EAA), Honza: Karel Goossens. 

Všichni do dokumentu doplní seznam lidí, které pozveme/přímo 

oslovíme. 

Petr připraví úvodní motivaci aktivity více cest certifikace. 

Nový 

 


