Asociace vysokoškolských poradců, z.s.

Výroční zpráva o činnosti

2016

Výroční zpráva o činnosti za rok 2016
Asociace vysokoškolských poradců, z.s.

1. Základní údaje
Název: Asociace vysokoškolských poradců, z.s.
IČO: 227 36 689
DIČ: CZ 22736689
Sídlo: Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno
Datum založení (registrace): 12. 5. 2008
Datum zápisu do spolkového rejstříku jako zapsaný spolek: 10. 9. 2015

Členové Rady asociace (zvoleni valnou hromadou dne 29. 1. 2015, abecední pořadí):
Barbora Čalkovská, Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ELSA, České
vysoké učení technické v Praze
Zdena Hendrychová, OSVČ v oblasti kariérového poradenství, externí spolupráce s Českou
zemědělskou univerzitou v Praze a Univerzitou Karlovou v Praze
Karolina Houžvičková Šolcová, Kariérní a poradenské centrum MFF Univerzity Karlovy v
Praze
Diana Hověžáková, Profesně poradenské centrum, Univerzita Palackého v Olomouci
Lenka Malinová, ČSOB, externí spolupráce s Rozvojovým a poradenským centrem, Vysoká
škola ekonomická v Praze
Veronika Motlová, Rozvojové a poradenské centrum, Vysoká škola ekonomická v Praze
Libor Novosád, Katedra křesťanské sociální práce CMTF, Univerzita Palackého v Olomouci
Magda Shymon, Institut celoživotního vzdělávání, Vysoké učení technické v Brně (na
rodičovské dovolené od 1. 8. 2014) - předsedkyně Rady AVŠP, od 29. 1. 2015 pověřena
zastupováním Barbora Čalkovská
Členská základna (počet) : Registrovaných členů 89, členský příspěvek zaplatilo 49 členů.
Cíle asociace:
- prezentovat a prosazovat společné zájmy poradenských a dalších akademických
pracovníků, zabývajících se poradenstvím,
- prosazování podpory VŠ poradenství na centrální úrovni – MŠMT, školská legislativa,
- aplikace etických principů v poradenství,
- podpora rozvoje a kvality studijního, psychologického, speciálního a profesního
poradenství včetně dalších souvisejících poradenských a informačních služeb,
- zapojování členů do regionálních, národních a mezinárodních projektů,
- sdílení informací a zkušeností mezi členy,
- rozvoj specifických forem poskytování poradenských služeb na VŠ,

-

podpora a rozvoj celoživotního vzdělávání poradců a dalších akademických
pracovníků zabývajících se poradenstvím.

2. Činnost Asociace
Aktivity v roce 2016 zajišťovala Rada AVŠP zvolená 29. 1. 2015 s předsedkyní Magdou
Shymon – t. č. na rodičovské dovolené, od 29. 1. 2015 zastupována Barborou Čalkovskou
Rada zasedala 6x:
 12. ledna 2016
 10. února 2016
 2. března 2016
 2. června 2016
 14. července 2016
 3. listopadu 2016

2.1. Odborná činnost
2.1.1. Nábor členské základny
V roce 2016 bylo registrováno 49 platících členů, z toho 8 nových
2.1.2. Odborné aktivity
Akce organizované Radou AVŠP:








2. února 2016: Efektivní zpětná vazba (lektor Ing. Stanislav Staněk, VŠCHT), CIPS ČVUT
v Praze. V tomto workshopu se účastníci zaměřili na zvýšení efektivity zpětné vazby v
poradenské praxi, na to jak se vyvarovat nejčastějších chyb a vzájemně sdíleli zkušenosti a
dobrou praxi interaktivní formou.
2. února 2016: Poradenské služby na VŠ z pohledu novely zákony o vysokých školách,
změny v oblasti akreditací a zajišťování kvality (přednášející RNDr. Věra Šťastná, UK), CIPS
ČVUT v Praze. Tématy přednášky byly zásadní změny v zákoně, standardy akreditací a opory
standardů v poradenských službách s cílem ukázat, jaké místo budou mít poradenské služby,
jak v hodnocení institucionálního kontextu, tak v případě oblastí vzdělávání, resp.
jednotlivých studijních programů.
29. listopadu 2016: Koučinkem proti předčasnému ukončení studia (lektor Mgr. Jakub
Švec), CIPS ČVUT v Praze. Praktický workshop byl zaměřen na podporu využití různých
koučovacích postupů v praxi VŠ poradce.

Skupinová supervizní setkání v Brně a Praze z důvodu minimálního, resp. nulového
zájmu členů Asociace nebyla realizována.

2.1.3. Expertní činnost a reprezentace činnosti AVŠP








Členka Rady Zdena Hendrychová se účastnila jednání Národního poradenského fóra
a jeho Koordinační skupiny (poradní orgán MŠMT). AVŠP zastupovala na jednáních
NPF také členka AVŠP Lenka Hloušková (Filozofická fakulta Masarykovy Univerzity),
která se ke konci roku této role vzdala. Aktivity NPF byly v druhé půlce roku 2016
výrazně utlumeny.
Členka Rady Barbora Čalkovská se účastnila jednání Asociace poskytovatelů služeb
studentům se specifickými potřebami na vysokých školách AP3SP, kde prezentovala
činnost AVŠP.
Již tradičně probíhala spolupráce s Centrem Euroguidance.
Členky Rady Karolina Houžvičková Šolcová, Zdena Hendrychová a Magda Shymon se
zúčastnily 26. a 27. 5. 2016 Konference o kariérovém poradenství organizované
Euroguidance s Masarykovou univerzitou v Brně. AVŠP se stala partnerem
konference.
Pokračovala spolupráce s Českou asociací kariérového poradenství, z.s.

2.1.4. Vedení a inovace www stránek
Webové stránky Asociace byly inovovány silami členky Rady Veroniky Motlové v novém
designu a u nového provozovatele. Webové stránky v novém designu byly spuštěny v říjnu
2016.
2.1.5. Vydávání Newsletteru
Aktivity AVŠP byly obohaceny o tvorbu a rozesílku Newsletteru s tématikou vysokoškolského
poradenství. V roce 2016 byly vytvořeny a rozeslány dva Newslettery – v únoru a v prosinci.
2.1.6. Vedení databáze VŠ poraden a členů AVŠP
Databáze vysokoškolských poraden byla průběžně aktualizována a doplňována, stejně tak
databáze členů AVŠP.
2.1.7. Zpracování výroční zprávy za r. 2015
Výroční zpráva AVŠP byla zpracována a publikována na webu asociace. Schválena byla 100%
hlasů zúčastněných členů AVŠP v rámci hlasování per rollam na valné hromadě dne 30. 5.
2016.
2.2. Administrativně technické záležitosti
Zásadní aktivitou byla inovace webových stránek a způsobu informování členské základny o
akcích AVŠP. Nové webové stránky byly spuštěny v říjnu 2016. Byl vytvořen profil Asociace
na sociální síti LinkedIn. Nedílnou součástí administrativních činností byla také komunikace
členů Rady ohledně účetnictví.
2.3. Valná hromada
První valná hromada roku 2015 se konala 29. 1. 2016 v prostorách CIPS ČVUT, Bechyňova 3,
v Praze 6. Na valné hromadě byly schváleny navržené změny stanov a byl schválen záměr
přechodu AVŠP na novou právní formu – zapsaný spolek. Byla zvolena Rada AVŠP s nově
doplněnými členy.

Druhá valná hromada proběhla elektronickou formou 30. 5. 2016. Jediným bodem programu
valné hromady bylo schválení výroční zprávy za rok 2015.

3. Shrnutí
V roce 2016 asociace vyvíjela odborné aktivity, podílela se na rozvoji spolupráce
vysokoškolských poradenských center prostřednictvím participace členů na projektech
iniciovaných členskou základnou. Základní zaměření činnosti asociace i programové a řídící
úsilí její Rady směřovalo k naplňování stanovených cílů asociace.

ZPRÁVA O HOSPODÁŘSKÉM VÝSLEDKU AVŠP ZA 2016
Náklady celkem: 38.135,- Kč
Výnosy celkem: 14.700,- Kč
Hospodářský výsledek celkem r. 2016: - 23.435,- Kč

Přehled nákladů:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Efektivní zpětná vazba pro vysokoškolské poradce (lektor, občerstvení)
Poradenské služby na VŠ z pohledu novely zákona o VŠ:
Koučinkem proti předčasnému ukončení studia (lektor)
Newslettery AVŠP 2016 (sestavení, grafika, korektury)
Renovace webu AVŠP (doména, služby, obsah)
Vytvoření profilu na LinkedIn
AVŠP – běžná činnost
– materiál (kanc. potřeby, poštovné)
- reprezentace (občerstvení)
- účetnictví

Náklady celkem:

2.326,0,2.000,9.320,8.998,3.000,11.891,1.294,1.037,9.560,-

38.135,-

Přehled výnosů:
AVŠP běžná činnost-členské příspěvky:

Výnosy celkem:

14.700,-

14.700,-

IV. Stav bankovního účtu (Fio banka) v Kč:
Stav k 1. 1. 2016:
34 165,86Kč
Stav k 31. 12. 2016:
10 687,44Kč
Bilance
-23 478,42Kč
V. Stav pokladny v Kč:
Stav k 1. 1. 2016:
Stav k 31. 12. 2016:
Bilance

9 545,00 Kč
7 488,32 Kč
-2 056,68 Kč

VI. Pohledávky, závazky:
Celkový stav pohledávek k 31. 12. 2016:
Celkový stav závazků k 31. 12. 2016:
VII. Hmotný/nehmotný majetek:
AVŠP neeviduje k 31. 12. 2016 žádný hmotný ani nehmotný majetek.
V Praze dne 24. ledna 2017

0,0,-

