
Zápis z výroční členské schůze  
České asociace pedagogického výzkumu, konané 16. 9. 2013 na PF UP v Ústí nad Labem 

_______________________________________________________________________ 

 

Zasedání řídil předseda ČAPV, doc. Urbánek.  

Počet přítomných členů: 35 (viz podpisová listina). Jednání bylo zahájeno v 17.00, v 17.30 

konstatoval předseda, že dle Stanov bylo dosaženo usnášeníschopnosti členské schůze.  

 

 

1) Program výroční členské schůze. Přítomní byli seznámeni s programem členské schůze a 

vyzváni k jejímu případnému doplnění či změně. Přítomní s navrženým programem bez 

dalších doplňků jednohlasně souhlasili (hlasování: 35 „ano“ – 0 hlasů „ne“ – 0 „zdrželo 

se“). 

Předložený program výroční členské schůze: 

1. Zpráva o činnosti ČAPV v roce 2012/2013  

2. Zpráva o hospodaření ČAPV v roce 2012/2013 

3. Diskuse k oběma zprávám 

4. Projednávání návrhu nových Stanov ČAPV 

5. Různé 

6. Usnesení, závěr 

 

 

2) Zpráva o činnosti ČAPV a zpráva o hospodaření ČAPV za uplynulé období 2012/2013. 

Přítomní členové byli seznámeni se zprávou o činnosti (plné znění viz v příloze) a její 

znění schválili (hlasování: 35 – 0 – 0). Přítomní členové byli seznámeni se zprávou o 

hospodaření (plné znění viz v příloze); zpráva byla schválena (hlasování: 35 – 0 – 0). 

K oběma zprávám nebyly v diskusi žádné připomínky či návrhy dodatků. 

 

3) Projednávání návrhu nových Stanov ČAPV. Předseda ocenil práci komise, která 

připravovala text Stanov. Připomněl, že se zněním aktuální verze byli členové seznámeni 

v Bulletinu 8/2013, resp. vytištěné texty jsou k dispozici. Seznámil členskou základnu 

s důvody nutných změn a s klíčovými změnami nových Stanov.  

Z pléna zaznělo několik dotazů, nejasností, které byly vysvětleny. Následně proběhlo 

hlasování (35-0-0). Stanovy byly výroční členskou schůzí jednomyslně přijaty.   

 

4) Různé.  

a) Prezentace základního konceptu k etablování a fungování komise pro vzdělávací 

politiku (doc. Novotný).  

b) Prezentace konceptu fungování komise pro udílení cen ČAPV (dr. Dvořák) 

c) Diskuse k odměně pro tajemnici ČAPV (dr. Knecht) 

d) Změny v konstrukci web stránek ČAPV; vytvořen prostor přístupný jen členům; 

formální úprava stránek; uvažováno o archivační funkci. (dr. Polachová Vašťatková) 

e) Zpráva o konání 22. konference (Olomouc; termín zatím otevřen, bude diskutován 

s organizátory) 

f) Vyhlášení cen za obdivuhodný publikační produkt (dr. Dvořák) 

  

 

5) Usnesení.  

Členská schůze schválila zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření v roce 2012/2013.  

Členská schůze schválila text nových Stanov ČAPV. 



Členská schůze vzala na vědomí konání 22. konference ČAPV na půdě PedF UP v Olomouci. 

Členská schůze ČAPV ukládá výboru  

 Zaregistrovat změnu Stanov ČAPV na MV ČR. 

 Zahájit spolupráci, garantovat a podpořit přípravu na 22. konferenci ČAPV 

v Olomouci. 

 Podat žádost o dotaci na činnost RVS na rok 2014 (do 18. 10. 2013) 

 Provést vyúčtování získané dotace RVS za rok 2013 (do konce roku 2013) 

 Rozvíjet práci existujících odborných stálých komisí. 

 

Usnesení bylo jednoznačně schváleno všemi přítomnými hlasy (35 – 0 – 0).   

 

 

 

Doc. PaedDr. Petr Urbánek, Dr., předseda ČAPV 

 

Zapsala: Mgr. Jana Polachová Vašťatková, Ph.D. 

 

Ověřovatel zápisu: RNDr. Dominik Dvořák, Ph.D.                                                                                                  

 

Ústí nad Labem 16. 9. 2013 

 

 

 

 

 

 


