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Základní údaje o Avp 
Název: Asociace výchovných poradců, o.s. 

 
Asociace byla přípravným výborem zaregistrována pod názvem Asociace pro celoživotní 
poradenství; první registrace proběhla dne 17. 6. 2005 
O změně názvu na Asociaci školských poradců rozhodla Valná hromada dne 27. 6. 2005, 
registrace změny názvu vstoupila v platnost dne 27. 2. 2006. Na Valné hromadě v Pardubicích 
byl název změněn na Asociaci výchovných poradců, o.s. a zároveň bylo rozhodnuto o změně 
sídla Avp na Gymnázium v Poličce, Nábřeží Svobody 306, 572 01 Polička. Změna byla 
potvrzena MV dne 2. 2. 2007. 

Datum založení: 17. 6. 2005  

Právní forma: Občanské sdružení 

Registrace: Registr občanských sdružení, Ministerstvo vnitra ČR, odbor všeobecné 
správy, č.j. VS/1-1/61 165/05-R. Dne 1.1.2014 byla Avp zapsána do 
spolkového rejstříku pod spisovou značkou L5676 u Krajského soudu v 
Hradci Králové. 

IČO: 27002543 

Statutární orgán: Rada Asociace volená Valnou hromadou na pětileté funkční období. 

Kontrolní orgán: Revizor účtů. 

Adresa: Nábřeží Svobody 306, 572 01 Polička. 

Webové stránky: http://www.asociacevp.cz 

Počet členů: 54 

Oprávnění jednat:  Předseda asociace. 

Jménem Avp: Místopředsedové asociace v rozsahu stanoveném stanovami a předsedou. 

  

http://www.asociacevp.cz/
http://www.asociacevp.cz/
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Rada Avp 

Předsedkyně: Mgr. Libuše Třískalová, triskalova@zsstarykolin.cz 

1.místopředseda: RNDr. Stanislav Adamec, adamec@gympolicka.cz  

2.místopředseda       PhDr. Jindra Bajerová, jindra.bajerova@seznam.cz 

Tajemnice: Ing. Zuzana Freibergová, freibergova@nvf.cz 

  

Členové:     

Mgr. Ladislava Hazdrová, ladislavahazdrova@seznam.cz   

Mgr. Jarmila Vaníčková, jarmilavanickova@seznam.cz  

 

Ekonom: Olga Stříteská, striteska@gympolicka.cz 

 

Revizor účtů: Marie Mrňáková, mrnakova@gympolicka.cz 

mailto:triskalova@zsstarykolin.cz
mailto:jindra.bajerova@seznam.cz
mailto:freibergova@nvf.cz
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AKTIVITY Avp v letech 2012 

(po kongresu), 2013 a 2014 

Zasedání Rady 

 Rada se v roce 2012 (po kongresových dnech), 2013 a 2014 
sešla  8x:  

 9.10.2012, 6.12.2012, 2.4.2013, 17.12.2013, 18.2.2014, 
18.6.2014, 16.9.2014 v Národním vzdělávacím fondu v Praze 
a 8.10.2014 v Brně. 

• V říjnu 2012 se Rada zabývala hodnocením Kongresových 
dnů v Lázních Bělohrad, přípravou schůzky s ministrem 
školství (6.12.2012),informacemi o seminářích, fungováním 
IPS. 

• V prosinci 2012 Rada Avp navštívila ministra školství 
Josefa Dobeše. 

• V dubnu 2013 se Rada zabývala vyúčtováním Kongresových 
dnů, přípravou dalších Kongresových dnů  (návrhy na místo 
konání), aktualizací webových stránek Avp. 
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AKTIVITY Avp v letech 2012 

(po kongresu), 2013 a 2014 

• Na svém zasedání v prosinci 2013 Rada projednala příspěvky 
členů na rok 2013, přípravu seminářů k legislativě, zapojení 
do projektů, přípravu Kongresových dnů v Brně 2014. 

• V únoru 2014 se Rada soustředila na přípravu Kongresových 
dnů v Brně – program, výběr lektorů a projednala záměr 
navštívit opět MŠMT. 

• V červnu 2014 Rada navštívila ministra školství Marcela 
Chládka. 

• V září 2014 se Rada zabývala přípravou programu, 
organizací Kongresových dnů v Brně, přípravou výroční 
zprávy a Valné hromady. 

• V říjnu 2014 Rada provedla kontrolu přípravy Kongresových 
dnů (místnosti, program, materiály, propagaci akce a zajištění 
účasti). 
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AKTIVITY Avp v letech 2012 

(po kongresu), 2013 a 2014 

. 

• 19.1.2013 Jihlava 

• 1.3.2013 Univerzita Hradec 
Králové 

• 17.4.2013 Kolín 

• 5.10.2012 Havířov 

• 18.5.2012 NIDV Pardubice 
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Členská základna a členské 

příspěvky 

• Členská základna k 30. 9. 2014 měla AVP 54 členů: 

 

• 21 Základní školy 

• 29 Střední školy 

• 1  Vyšší odborná škola 

• 1 Dětský domov 

• 1 Úřad práce 

• 1 Jiné instituce (NVF) 
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Komunikační strategie 

• Hlavním komunikačním prostředkem Avp  
vůči členům a veřejnosti jsou webové stránky 

http://www.asociacevp.cz.  

 

• Průběžně jsou na webu zveřejňovány 
informace, které jsou významné z hlediska 
Avp. 

  

• Komunikace s členskou základnou probíhá 
zejména prostřednictvím elektronické pošty. 

 
 

http://www.asociacevp.cz/
http://www.asociacevp.cz/
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Zpráva o hospodaření AVP za 

období od 1.1.2010 do 31.12.2011 

• Dne 31.1. 2013 byla provedena kontrola a revize účtu 
Asociace výchovných poradců č. 204714275/0300. 

 

• Konečný zůstatek na účtu  k 31.12.2013 souhlasí s účetní 
evidencí a činí   

     113 490,40 Kč. 

  

• Dne 31.12. 2013 byla rovněž provedena kontrola pokladny 
a hotovosti  AVP. Konečný zůstatek v hotovosti souhlasí 
s účetní evidencí a činí 221,-  Kč. 

  

• Kontrolované období účetnictví rok 2013: 1.1.2013 – 
31. 12 .2013. 

  

• Kontrolu provedla:   Marie Mrňáková, účetní 
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Zpráva o kontrole a revizi 

účtu, pokladní hotovosti 

 

  
 

Zůstatek pokladní hotovosti k 1.1.2013 1.616,- 

Příjmy celkem 0 

Výdaje celkem 1.395,- 

 - cestovní příkazy 1.395,- 

Zůstatek pokladní hotovosti k 31.12.2013 221,- 

Vyhotovila: O. Stříteská, 

Polička, 17.4.2014 
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Stav účtu Avp 

Zůstatek na účtu k 1.1.2013 126.635,72 

Příjmy celkem 312,68 

- Úroky 12,68 

- Členské příspěvky 300,- 

Výdaje celkem 13.458.- 

- poplatky 
 

11.--  

- Účetnické práce rok 2011, 2012 12.000.- 

- Platba domény www.asociacevp.cz 1.447.- 

Zůstatek na účtu k 31.12.2013 113.490,40  

Vyhotovila: O. Stříteská, 

Polička, 17.4.2014 

http://www.asociacevp.cz/
http://www.asociacevp.cz/
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Plán aktivit 

Plán aktivit Avp je připravován Radou. 
Stěžejní aktivity lze rozdělit do 
následujících oblastí 

  

• Aktivity určené členské základně. 

• Konference o výchovném poradenství. 

• Regionální semináře. 

• Spolupráce se státními a dalšími institucemi. 

• Spolupráce s ministerstvy a s asociacemi,  
které sdružují poradenské pracovníky 
působící ve školství. 
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• Zahraniční spolupráce. 

• Získávání informací o činnosti poradenských 

pracovníků v ostatních evropských zemích. 

• Zapojování členské základny do EU projektů. 

• Zvýšení obecného povědomí o tématech politiky 

týkajících se poskytování poradenských služeb. 

• Public relations 

• Aktualizace webových stránek 

• Zviditelnit Avp vůči veřejnosti. 
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Řízení, provoz a finance Avp 

• Zajištění dodatečných finančních prostředků 

z různých zdrojů, např. formou zpracování a 

předložení projektů s poradenskou tématikou. 

• Příprava a realizace alespoň jedné Valné 

hromady za dva roky. 

• Příprava a realizace minimálně pěti zasedání 

Rady Avp.  

• Rozšiřování členské základny, vedení databáze 

členů  

• Vytvoření poradního týmu Avp. 

• Oslovování nových potenciálních členů jako 

trvalý úkol. 
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Změna právní formy:  občanského 

sdružení  „spolek“ 

Organizační strukturu Asociace tvoří 

tyto orgány: 

a) Členská schůze, která je 

nejvyšším orgánem spolku 

b) Výkonný výbor, který je 

statutárním orgánem spolku 

c) Revizor účtů 
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Výkonný výbor 

• Výkonný výbor je statutárním orgánem 

Asociace a řídí běžnou činnost Asociace. 

• Výkonný výbor je kolektivním orgánem tvořeným 

3-5 členy. Členství ve Výkonném výboru vzniká 

volbou na členské schůzi na základě návrhu 

některého ze členů. Funkční období členů 

Výkonného výboru je pětileté. Opětovné zvolení 

je možné.  

• Výkonný výbor si ze svého středu volí: 

a) předsedu 

b) dva místopředsedy, 

c) tajemníka, kteří jsou statutárními zástupci 

Asociace, přičemž nejvyšším představitelem 

Asociace je předseda. 
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Výkonný výbor 

a) koordinuje činnost Asociace, 

b) svolává členskou schůzi,  

c) vede evidenci členů,  

d) rozhoduje o přijetí za člena Asociace, 

e) archivuje zápisy ze svých zasedání a ze 

zasedání členské schůze, 

f) zpracovává podklady pro rozhodnutí členské 

schůze. 
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Členské příspěvky 

• Stávající: 300 Kč ročně 

• Nevybíráno: 2011, 2013 

• Návrh změny: 

– Ponechat 300,- Kč ročně 

– 300,- Kč jednou na 2 roky 

– 300,- Kč jednou za 4 – 5 let 

– Bezplatné členství – při každé další 

členské schůzi (valné  hromadě) 

hlasování o změně – vystoupení z Avp na 

základě písemné žádosti (stačí e-mail) 
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Dopady nevybírání 

členských příspěvků 

Kladné:  

• snížení administrativní náročnosti: 

– Avp 

– členů 

• zvýšení počtu členské základny – 

zlepšení pozice při vyjednávání s 

MŠMT, ČŠI a dalšími orgány a 

institucemi  možnost vzniku 

regionálních a místních struktur 
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Dopady nevybírání 

členských příspěvků 

Záporné:  

• zdánlivě: nedostatek finančních 

prostředků 

•  bude nahrazen jednou cenou 

konferenčního nebo jiných poplatků 

• … 
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Hlasování 

• O výši a způsobu placení členských 

příspěvků od roku 2015: 

– ponechání 300,- Kč ročně 

– 300,- Kč jednou na 2 roky 

– 300,- Kč jednou za 4 – 5 let 

– bezplatné členství – při každé další 

členské schůzi (valné  hromadě) 

možnost hlasování o změně  

vystoupení na základě písemného 

oznámení Výkonnému výboru 
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www.asociacevp.cz 
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• Děkujeme za pozornost a těšíme se, 

že posílíte naše řady 


