Zápis z Valného shromáždění Asociace univerzit třetího věku České
republiky, z.s.
9. září 2022
Aula VŠB-Technická univerzita Ostrava

Program jednání Valného shromáždění AU3V ČR, z.s.:

1.
2.
3.

Slavnostní zahájení VS AU3V ČR, z.s.
Volba skrutátorů, volební komise pro doplňující volby, ověřovatelů zápisu a schválení
programu jednání
Zpráva prezidenta AU3V ČR, z.s.

4.
5.
6.
7.
8.

Návrh kandidátů pro doplňující volby do revizní komise
Představení Metodické příručky člena AU3V ČR, z.s.
Doplňující volby do revizní komise AU3V ČR, z.s.
Změna koeficientu K1 a hlasování o změně koeficientu
Návrh zápisu z valného shromáždění, ukončení VS

1.

Slavnostní zahájení VS AU3V ČR, z.s.

ThDr. et Mgr. Pavel Helan, Th.D, prezident AU3V zahájil jednání VS AU3V.
Přítomné pozdravili a uvítali na půdě VŠB-Technická univerzity Ostrava Ing. Zdeňka
Chmelíková, Ph.D. prorektorka pro studium VŠB-TUOV a proděkan HGF VŠB-TUO prof. ing.
Vladimír Čabík, Ph.D.
Moderováním dopoledního jednání byla pověřena viceprezidentka AU3V Ing. Martina
Polášková, Bc. Alena Bindrová pak moderovala vlastní volební proces, přičemž připomněla
platná pravidla, podle kterého se jednání VS řídí.
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Valné shromáždění je usnášeníschopné, je-li přítomna alespoň jedna čtvrtina všech delegátů.
V době zahájení jednání VS bylo přítomno 33 delegátů z celkem 47 organizačních jednotek,
takže Valné shromáždění AU3V bylo usnášeníschopné.

2.

Volba skrutátorů, volební komise pro doplňující volby, ověřovatelů zápisu a schválení
programu jednání

Jako skrutátorky byly zvoleny p. Petra Palaščáková a Mgr. Marie Pospíšilová.
Zahájily svoji činnost při bezprostředně následujícím hlasování.
Do volební komise byli navrženi Mgr. Václav Sojka, Mgr. Dita Müllerová, PhDr. Daniel Šárovec.
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc. a Mgr. Matěj Paulík.
Hlasování: přítomno: 33, kvorum pro schválení: 17.
Pro: 33, proti 0; zdržel se: 0.
Navržení členové do volební komise a ověřovatelé zápisu byli schváleni.
Hlasování o programu:
Program valného shromáždění byl zaslán členům asociace ve stanoveném předstihu. Nikdo
nenavrhl pozměňovací návrhy, přistoupilo se tedy k hlasování o této verzi programu.
Hlasování: přítomno: 33, kvorum pro schválení: 17.
Pro: 33, proti 0; zdržel se: 0. Program valného shromáždění byl schválen.
3.

Návrh kandidátů pro doplňující volby do revizní komise

Členové asociace byli vyzváni, aby navrhli kandidáty pro doplňující volby do revizní komise.
Navržení kandidáti do revizní komise:
Bc. Dana Masopustová
PhDr. Pavel Hamza

4.

Zpráva prezidenta AU3V ČR, z.s.

ThDr. et Mgr. Pavel Helan, Th.D., prezident AU3V ČR, přednesl zprávu o aktivitách AU3V a
činnosti předsednictva. Informoval o převedení sídla asociace. Dále podal zprávy o jednotlivých
jednáních předsednictva, která se konala od ledna do září 2022. Na prvním jednání byla
zdůrazněna rozmanitost AU3V a rozdělila se agenda mezi členy předsednictva. Zmínil kontrolu
IS AU3V ČR a aktivity spojené s mezinárodní organizací AIUTA. Dále prezident informoval o
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aktivitách v rámci propagační činnosti AU3V ČR. Zmínil např. propagaci AU3V na Dni
celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy dne 23. 4. 2022. a na Ministerské konferenci o
stárnutí konané v Římě ve dnech 16.-17. 6. 2022. Tuto akci organizovala Evropská hospodářská
komise OSN (UNECE) ve spolupráci se Stálou pracovní skupinou UNECE pro stárnutí a italskou
vládou. V rámci konference probíhala výstava posterů na téma „Older Persons in Emergency
Situations“ a AU3V ČR se zde prezentovala se svým posterem „Unconventional teaching of
seniors during the COVID-19 pandemic“. Prezident asociace bude pozván dne 3. 10. 2022 do
Rádia Z. Tématem rozhovoru bude vzdělávání seniorů na univerzitách třetího věku v ČR. Dále
prezident referoval o jednáních o navýšení finančních prostředků z MŠMT pro U3V. Navýšení
finančních prostředků podpořila Rada rektorů, přičemž v této souvislosti zdůraznil aktivitu
rektorky Univerzity Karlovy prof. MUDr. Mileny Králíčkové, Ph.D. a dalších rektorů.
Připomněl, že pohřbu emeritního prezidenta AU3V prof. Ing. Petra Vavřína DrSc., jež se konal
23. 6. 2022, se za předsednictvo zúčastnil prof. Roman Prokop. Krátce po skonu pana profesora
byl na stránky AU3V přibližně na 2 měsíce umístěn nekrolog.
Byl zmíněn projekt online přednášek pro U3V vytvořený ve spolupráci s AU3V ČR v době
pandemie, koordinovaný ředitelkou Centra dalšího vzdělávání Technické univerzity v Liberci
Mgr. Jitkou Pacltovou, a dále výsledky projektu „Tohle jsme prožili“, jenž AU3V ČR podpořila,
řešeného v rámci grantu TAČR na Masarykově ústavu a Archivu AV ČR, v.v.i., které budou
v nejbližších týdnech k dispozici na webových stránkách.
5.

Představení Metodické příručky člena AU3V ČR, z.s.

Doc. Pavel Švanda představil Metodickou příručku člena AU3V ČR, z.s. Zdůraznil důvod vzniku
příručky, v budoucnu se počítá s její případnou aktualizací na základě zkušeností a připomínek
členů AU3V ČR. Vyzval k dotazům a připomněl možnost i dále posílat předsednictvu případné
návrhy na změny. Při předávání agendy U3V na dané členské jednotce je důležité předat vždy
tento dokument novým kolegům. Připomínky k příručce je možné posílat průběžně.
6.

Doplňující volby do revizní komise AU3V ČR, z.s.

Bc. Alena Bindrová připomněla platná pravidla volby. K přijetí usnesení týkajícího se zvolení
orgánu nebo jeho člena se vyžaduje souhlasu alespoň nadpoloviční většiny všech delegátů.
Počet všech členů: 47, kvorum pro schválení: 24.
V době hlasování o doplňující volbě do revizní komise bylo přítomno 33 delegátů, hlasovali
všichni. Počet hlasů je uveden u jednotlivých kandidátů.
Proběhla tajná volba, volební komise spočítala hlasy a přednesla výsledky voleb.
1.
2.

Bc. Dana Masopustová 23
PhDr. Pavel Hamza
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V první volbě nebyl zvolen žádný navržený kandidát. Následně se PhDr. Pavel Hamza vzdal
nominace a podpořil Bc. Danu Masopustovou. V dané situaci proto předsednictvo AU3V ČR
navrhlo, aby druhé kolo volby bylo veřejné. Bylo přistoupeno k hlasování o veřejné volbě do
revizní komise.
Hlasování: přítomno: 33, kvorum pro schválení: 17.
Pro: 30, proti 0; zdržel se: 3
Znovu byli členové vyzváni k návrhům kandidátů do doplňujících voleb do revizní komise.
Opět byla navržena Bc. Dana Masopustová. Jiný kandidát navržen nebyl.
Hlasování: Počet všech členů: 47, kvorum pro schválení: 24.
Pro: 32, proti 0; zdržel se: 1.
Bc. Dana Masopustová byla v doplňujících volbách zvolena členem revizní komise.

7.

Změna koeficientu K1 a hlasování o změně koeficientu

Doc. Pavel Švanda prezentoval změny týkající se koeficientu K1.
Jednotlivé změny byly podrobně vysvětleny. Dále byli členové vyzvání k diskuzi.
Byly zmíněny různé aspekty. Zejména se probíralo téma nesymetrické výuky. Někteří delegáti
navrhovali zrušení koeficientu 0,6 právě kvůli zařazení nesymetrické výuky do této kategorie.
Diskutovalo se několik možností a variant. Původně předložený návrh se na základě podnětů
od delegátů změnil (viz příloha zápisu). Diskutovalo se dále o změně koeficientu K1 pro
virtuální výuku, nakonec na základě mínění většiny delegátů tento nebyl navržen ke změně.
Hlasovalo se o verzi se změnou koeficientu 0,6 pro nesymetrickou výuku a společnou výuku
posluchačů U3V se standardními studenty (snížení na 0,4).
Hlasování: přítomno: 32, kvorum pro schválení: 17.
Pro: 28, proti 2; zdržel se: 2.
Návrh změn koeficientu byl přijat.
8.

Různé

Stanovily se příští termíny setkání VS AU3V ČR:
•
•

12.- 13.1. 2023
6. - 8. 9.2023

Místa jednání budou upřesněna.
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9.

Návrh zápisu z valného shromáždění, ukončení VS

Předsedající přednesl hlavní body zápisu a přijatá usnesení z jednání VS AU3V ČR.
Valné shromáždění vzalo na vědomí zprávu prezidenta, zvolilo člena do revizní komise a
schválilo návrh změn koeficientu K1. Závěrem Valného shromáždění prezident AU3V
poděkoval všem přítomným za účast a hostitelské univerzitě za organizační zajištění akce.

V Ostravě dne 9. 9. 2022
Zapsala: Mgr. Milada Pleskotová
Schválil: ThDr. et Mgr. Pavel Helan, Th.D.
Zápisy z jednání a další dokumenty jsou v úložišti AU3V
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Verze schválená na VS AU3V Ostrava 09.09.2022
Koef. Typ výuky
K1
0,1
• virtuální výuka (videozáznamy, distanční texty apod.)
0,4

0,8

1,0

1,2

•

nesymetrická výuka (nepřímá výuka) – jsou předány originální neopakovatelné
audiovizuální offline materiály a poté jsou jasně dané termíny pro online
konzultace; online konzultace musí být v rozsahu minimálně 6 vyučovacích hodin,
rovnoměrně rozložených v průběhu celého semestru minimálně ve dvou
termínech (6 vyučovacích hodin odpovídá ½ minimálního rozsahu výuky
vykazovatelné do IS AU3V)

•

společná výuka U3V a akreditovaných studijních programů (maximální počet hodin
vykazovaných na účastníka je za semestr 16 hodin)

•

symetrická online výuka (přímá výuka, hybridní výuka – někteří účastníci jsou
přítomni fyzicky, jiní on-line ),

•

prezenční výuka (např. přednášky, semináře),

•

cizí jazyky v běžných učebnách

•

výuka zaměřená na informační technologie a uskutečňovaná v počítačových
učebnách či hybridně,

•

výuka v exteriérech (exkurze, foto, malba apod.),

•

výuka hry na hudební nástroj,

•

tělocvičné kurzy - pohybové aktivity (bazén, tělocvična, exteriér, pobyt),

•

výtvarné techniky,

•

filmová výuka v kinosále

•

exkurze: lze vykazovat maximální počet 9 hodin denně (a vždy budou doložené
prezenční listinou a anotací). Vícedenní exkurze jsou omezeny maximálním počtem
9 hodin denně a jsou vždy vedené odpovědným lektorem po celou dobu
vykazované výuky a doložené prezenční listinou a anotací.
laboratorní výuka uskutečňované ve specializovaných učebnách (např. chemie,
biologie, ostatní laboratoře se speciálním vybavením apod.)

•

