Českomoravský institut pro supervizi a koučing o.p.s.
se sídlem Husinecká 16, 130 00 Praha 3
www.cmisk.cz

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY
konané dne 17.10.2013 v 16 hod.
v aule PPP pro Prahu 1, 2 a 4, Francouzská 56, Praha 10
Přítomní: dle prezenční listiny, PhDr. Masáková do bodu č. 7 včetně

1. Volba zapisovatele
Valná hromada zvolila zapisovatelem Sylvu Hönigovou.
Pro 17 Proti 0 Zdržel se hlasování 0

2. Schválení programu jednání
Valná hromada schválila program jednání - podle přílohy č. 1 tohoto zápis .
Pro 17 Proti 0 Zdržel se hlasování 0

3. Činnost v roce 2012
MUDr. Petra Holečková, předsedkyně správní rady podala informace o činnosti organizace
v roce 2012, která je rozvedena ve výroční zprávě za rok 2012 a zároveň zdůraznila před členy
organizace úpravu webových stránek (www.cmisk.cz), informace jsou pravidelně
aktualizovány. Vyzvala členy k úpravě osobních profilů na stránkách- přístupové údaje (ID a
heslo) zprostředkuje Sylva Hönigová, honigova.sylva@gmail.com.

4. Hospodaření v roce 2012
Mgr. Pavel Vítkovský seznámil valnou hromadu se zprávou o hospodaření, která je součástí
výroční zprávy za rok 2012.
pokladna:

počáteční stav: 4 417.00 Kč

konečný stav: 8 478.00 Kč
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bankovní účty:

počáteční stav: 38 162.59 Kč

konečný stav: 30 714.56 Kč

5. Výroční zpráva za rok 2012
Valná hromada projednala a schválila Výroční zprávu za rok 2012.
Pro 17 Proti 0 Zdržel se hlasování 0

6. Revizní zpráva za rok 2012
PhDr. Lenka Kábelová seznámila valnou hromadu se zprávou revizní komise. Valná hromada
vzala revizní zprávu na vědomí.
Pro 17 Proti 0 Zdržel se hlasování 0

7. Činnost v roce 2013
MUDr. Petra Holečková informovala o činnosti organizace v roce 2013. Byl projednán
výcvik v supervizi 2013. ČMISK je držitelem akreditace MŠMT k provádění programů
akreditovaných pro účely Zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a držitelem
akreditace MŠMT k provádění vzdělávacího programu Supervizní výcvik pro pracovníky ve
školství.
Tento výcvik ČMISK zahájí ve spolupráci s NÚV v roce 2014. NÚV přislíbil spolupráci formou
poskytnutí prostor za zvýhodněných podmínek. V současné době ČMISK přijímá přihlášky do
tohoto výcviku.
V tomto výcviku je také možné doplnit chybějící hodiny z minulých výcviků doplněním
určitých modulů a absolvování závěrečných zkoušek. Předpokládaná cena jednoho modulu cca
6 000 Kč.
Přihlášky do výcviku shromažďuje Sylva Hönigová, která valné hromadě podala informaci o
stavu:
K dnešnímu dni je evidováno 20 přihlášených. Druhé kolo výběrového řízení proběhne 10. – 11.
12. 2013. První kolo výběrového řízení proběhlo 26. 9. 2013.
Na základě dohody valné hromady bude adekvátně upraveno curriculum výcviku v supervizi,
která úpravou pověřila MUDr. Holečkovou: Výběrového řízení se zúčastní všichni uchazeči za
přítomnosti alespoň jednoho z lektorů a pověřeného zástupce ČMISK.
Z diskuze valné hromady vyplynul důraz na splnění vstupních kritérií. PhDr. Václava Masáková
navrhla doložit absolvované hodiny supervize uchazečů o výcvik nejlépe ve formě potvrzení
supervizorem. K výběrovému řízení tak uchazeči předem zašlou strukturovaný životopis, ze
kterého bude možné posoudit míru splnění vstupních kritérií, a potvrzení supervizích hodin.
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Na výcviku supervize se budou podílet supervizoři – mentoři. Odměna pro metory bude nižší
než odměna lektorů. O zapojení do výcviku projevili zájem všichni mentoři z aktuálního
seznamu mentorů ČMISK.
Účastníci výcviku se mohou stát členy ČMISK v kategorii „členové bez akreditace“.
Valná hromady výše uvedené návrhy schválila.
Pro 17 Proti 0 Zdržel se hlasování 0

8. Hospodaření v roce 2013
Mgr. Pavel Vítkovský informoval valnou hromadu o stavu hospodaření k 16. 10. 2013.
9. Volba členů správní rady a dozorčí rady
Valná hromada vzala na vědomí odstoupení Mgr. Dušana Šimonky z dozorčí rady, o kterém
valnou hromadu informovala na základě písemného oznámení MUDr. Holečková.
MUDr. Petra Holečková a Mgr. Vít Šnajdr končí činnost ve správní radě z důvodů uplynutí
funkčního období.
Do správní rady byli valnou hromadou zvoleni dva členové:
Mgr. Dušan Šimonka
Pro 16 Proti 0 Zdržel se hlasování 0
Mgr. Pavel Vítkovský
Pro 16 Proti 0 Zdržel se hlasování 0
Nové složení správní rady:
Dušan Šimonka
Pavel Vítkovský
Sylva Hönigová

Valná hromada do revizní komise zvolila
PhDr. Panajotu Domínovou
Pro 16 Proti 0 Zdržel se hlasování 0
Nové složení dozorčí rady:
Lubomír Ševčík
Lenka Kábelová
Panajota Domínová
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Správní rada a dozorčí rada stanoví datum předání a zvolí na svém prvním zasedání předsedu.
Správní rada bude jmenovat ředitele.

10. Různé

Plán evaluačního workshopu pro supervizory - mentory.
V roce 2014 je možné uspořádat evaluační workshop pro supervizory – mentory. (Kritéria
budou zaslána mailem.)

Členství ČMISK v EASC
ČMISK je nadále členem EASC. PhDr. Irena Švábová podala valné hromadě informaci o
zapojení ČMISK do EASC. V současné době probíhají práce na inovaci manuálu EASC,
pravděpodobné dokončení v jarních měsících 2014, bude předložen ČMISK ke schválení.
Jednou z uvažovaných změn v manuálu je podmínění členství v EASC aktivním praktikováním
supervize. Z toho vyplývá upozornění na potřebu vedení průkazné evidence poskytnuté
supervize. Rovněž znovu upozornila na nutnost aktualizace osobních údajů na webu EASC.

Supervizní setkávání.
Mgr. David Doležal navrhl pořádání pravidelných supervizních setkávání členů ČMISK 1x za 2
měsíce, v odpoledních či podvečerních hodinách. Setkání jsou plánována jako supervize
supervize s tradičním rozdělením rolí: supervizor, supervidovaný, pozorovatelé a strukturou:
supervize, zpráva pozorovatelů, reflexe. Organizace se ujal Mgr. David Doležal, pozvánka bude
na webu ČMISK s upozorněním hromadným mailem členům ČMISK. O účasti na setkání bude
vystaveno potvrzení.

Platba členských příspěvků
S odkazem na organizační řád ČMISK budou členové, kteří opakovaně neplatí členské
přípěvky, upozorněni mailem- organizační řád stanoví ukončení členství promlčením, nezaplatíli člen členské příspěvky po dobu tří let po sobě následujících.

Převod konta ČMISK
Konto ČMISK bude kvůli optimalizaci nákladů převedeno do FIO Banky.

Zapsala: Sylva Hönigová
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