VALNÁ HROMADA ASOCIACE VYSOKOŠKOLSKÝCH PORADCŮ
V Praze dne 24/01/2017, 14:00 – 16:00 hodin
Zápis z jednání
0. Organizační záležitosti
Valné hromady se zúčastnilo 14 řádných členů Asociace. Před zahájením valné hromady byly členy
Asociace zvoleny a odhlasovány následující funkce, a to:


Barbora Čalkovská, předsedající valné hromady
 Hlasovali PRO – 13 přítomných řádných členů
 Hlasovali PROTI – 0 přítomných řádných členů
 Zdrženi hlasování – 1 přítomný řádný člen



Veronika Motlová, zapisovatel
 Hlasovali PRO – 13 přítomných řádných členů
 Hlasovali PROTI – 0 přítomných řádných členů
 Zdrženi hlasování – 1 přítomný řádný člen



Tereza Pekařová, skrutátoři
 Hlasovali PRO – 13 přítomných řádných členů
 Hlasovali PROTI – 0 přítomných řádných členů
 Zdrženi hlasování – 1 přítomní řádní členové



Karolina Šolcová Houžvičková, ověřovatel
 Hlasovali PRO – 13 přítomných řádných členů
 Hlasovali PROTI – 0 přítomných řádných členů
 Zdrženi hlasování – 1 přítomní řádní členové

1. Prezentace činnosti AVŠP za rok 2017
 Barbora Čalkovská ve stručnosti představila veškeré akce, které proběhly v průběhu roku 2017 a
byly nabízeny zdarma všem členům Asociace.
 Uskutečněné akce AVŠP:
 24/01/2017 Praktické případové studie z praxe vysokoškolského poradce
 31/05/2017 Komunikace poradenských center
 02/06/2017 Poradenství a služby pro studenty VŠ s poruchou autistického spektra
 21-22/09/2017 Konference AVŠP: Komunikace v poradenských službách na VŠ
 30/10/2017 Nové možnosti práce s cílovou skupinou studentů s PAS
 07/12/2017 Využití LinkedIn v praxi VŠ poradce
 Karolina Šolcová Houžvičková představila i aktivity, kterých se AVŠP zúčastnila:
 MayDay: Kariérní den pro zájemce o vědu a výzkum (Praha a Brno)
 Gaudeamus: Evrpský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání (Praha)
 Účastníci valné hromady byli vyzváni, aby se aktivně podíleli na tvorbě obsahu newsletteru.
 Aktuality, ve kterých jsou zpravidla jednou měsíčně sdíleny informace z oblasti vysokoškolského
poradenství, jsou nově rozesílány všem členům asociace skrze Chimpmail.

 V rámci spuštěných nových webových stránek asociace, které jsou responsivní, tzn. že mohou být
prohlíženy jak na počítači, tak v telefonu nebo v tabletu, je zveřejněn aktualizovaný on-line Adresář
informačních a poradenských pracovišť na jednotlivých vysokých školách v České republice.
 2x ročně bude rozesílána výzva k aktualizaci adresáře, a to prostřednictvím měsíčních
aktualit
 Rada Asociace se schází podle aktuální potřeby, v roce 2017 se setkání rady konalo 5x, a to v dále
uvedených termínech:
 17/01/2017
 01/03/2017
 20/04/2017
 07/09/2017
 19/10/2017
 Zápisy z jednotlivých jednání Rady za celý rok 2017 jsou k dispozici na webových stránkách
Asociace.
2. Zpráva o hospodaření AVŠP za rok 2017
 Barbora Čalkovská seznámila účastníky s hospodářským výsledkem AVŠP za rok 2017
 Náklady celkem:
 Výnosy celkem:

Kč 160.797,Kč 165.345,-

 Hospodářský výsledek celkem za rok 2017:

Kč 4.448,-

 Finanční prostředky byly hlavně využity na lektorskou činnost, občerstvení na vzdělávací akce,
náklady s organizací konference a doprovodný program, vedení účetnictví.
 V roce 2017 bylo registrováno 77 platících členů.
 Barbora Čalkovská navrhla, aby členský poplatek od příštího roku, tj. roku 2019, byl navýšen na
Kč 500,-. Hlasování o navýšení členského poplatku proběhne v rámci valné hromady pořádané
v červnu 2018.
 Dle Stanov Asociace je nezbytné mít revizora účtů, který je kontrolním orgánem Asociace a je volen
Valnou hromadou. Revizor účtů reviduje hospodaření a majetek Asociace, zda je efektivně užíván v
souladu s rozpočtem Asociace. Dále podává písemnou zprávu Valné hromadě. Na základě nominace
Rady byla v lednu 2017 zvolena Veronika Motlová.
 Veronika Motlová zrevidovala hospodaření a majetek Asociace a neshledala žádné
nesrovnalosti.
3. Projednání a hlasování o odměnách pro členy rady AVŠP
 Barbora Čalkovská předložila členům návrh k odsouhlasení odměn členům Rady za rok 2017.
 Barbora Čalkovská
Kč 1.000, Tereza Pekařová
Kč 1.000, Karolina Houžvičková ŠolcováKč 1.000, Šárka Karmazínová
Kč 1.000, Lenka Malinová
Kč 1.000, Veronika Motlová
Kč 1.000,-

 Magda Shymon




Kč 1.000,-

Hlasovali PRO – 13 přítomných řádných členů
Hlasovali PROTI – 0 přítomných řádných členů
Zdrženi hlasování – 1 přítomných řádných členů

4. Plán aktivit AVŠP na rok 2018 – workshopy
 Barbora Čalkovská seznámila účastníky s chystanými akcemi, které mohou být nabídnuty
v průběhu roku 2018 členům Asociace:







Využití učebního stylu jako prevence studijní neúspěšnosti (Praha, 24/01/2018)
Jak usnadnit studentům cestu k zahraničním stipendijním programům (Praha,
03- 04/2018)
Vybrané psychoterapeutické techniky pro vysokoškolské poradce (Brno, 04-05/2018)
Kde hledat vnitřní zdroje poradce při péči o problematického studenta (Praha,
06/2018)
Specifika on-line poradenství (Praha, 10/2018)

 Šárka Karmazínová představila možnost pořádání dvoudenního setkání v Brně, které bude
prakticky zaměřeno na sdílení „best practice“ v oblasti VŠ poradenství – detailnější informace
budou sdíleny v průběhu února 2018.
5. Diskuze
 Simona Mertlová z Vysoké školy polytechnické Jihlava představila nové fungování v rámci nového
týmu Poradenského centra pro studenty.

Zapsala:
Ověřila:

Veronika Motlová
Barbora Čalkovská

