Zápis ze zasedání schůze výboru ČPtS ČLS JEP 10.1.2017
Ústav normální, patologické a klinické fyziologie, Ke Karlovu 4, Praha 2
Přítomni: Jiří Berka, Ludmila Dušková, Karel Koblic, Michal Kryl, Jan Kubánek, Alena Paloušová, Ondřej Pěč (od 15 hod), Ján Praško, Petra
Žufníčková, host Jan Průcha - web
Omluveni: Marie Lhotová
•

Certifikovaný kurz
•
ministr 3.1.2017 podepsal rozklad, řízení se vrací na začátek (od 3.1.2017), platí lhůta 30 nebo 60 dní pro vyjádření
•
hotova první verze manuálu od Hany Netušilové – instrukce pro nástupce

•

ČLS – elektronické volby
•
volby do jednotlivých společností ČLS administruje ČLS na základě žádosti
•
volič se musí registrovat
•
více informací na http://www.cls.cz/dulezite/elektronicke-volby-pro-organizacni-slozky-cls-jep-z-s-1153

•

Majetek
•
od paní Dohnalové přišla 29.12. žádost o odsouhlasení majetku
•
tiskárny a knihy vyřadit - zůstává notebook a dataprojektor – Petra zařídí na ČLS
•
ověřit knihy, které bychom měli mít – Petra u Petry H.

•

Nový web
•
Petrosovi se platila poslední faktura 6050,- Kč ze dne 24.6.2015
•
odsouhlasena nabídková cena webu – 25 000,- web + 5 000,- grafik – logo, hlavičkové papíry, vizitky apod. – Petra doladí smlouvu s
J. Průchou
•
cena za web zahrnuje vytvoření webu a údržbu (kompletní servis) na rok, poté 400,- Kč / hod = cca 5 000,- Kč ročně
•
web bude zahrnovat členskou databázi (člen/nečlen, psychoterap. atestace ano/ne , na web ano/ne a další dle potřeby – lze libovolně
přidávat) – databázi si musí ČPtS vést sama paralelně s ČLS, propojení není možné – ověřila Petra
•
elektron. voleb. systém – J. Průcha a J. Kubánek – bude potřeba nějak řešit na stránkách ČPtS?
•
instituty – bude potřeba vytvořit přihlašovací formulář – potřebná pole ve spolupráci s A. Paloušovou a O. Pěčem
•
sekce pro členy – články, zápisy, další dokumenty
•
škály na hodnocení
•
J. Průcha udělá návrh stuktur (strom) na základě stávajícího stavu a předloží ke schválení. A. Paloušová, J. Berka – bylo by dobré
web rozdělit podle cílové skupiny – jiný náhled pro zájemce / pro odborníky / pro pacienty apod.
•
bude potřeba součinnost všech, zejména aktualizace textů
•
výhled předání díla – cca 2 měs.

•

Rozpočet, členské poplatky
•
EAP – zkontrolovat výši poplatku, která závisí na počtu členů – Petra – žádná faktura doposud nepřišla

•

EAP Vídeň 23.-25.2.2017
•
odsouhlasena účast K. Koblice a J. Praška – Petra zařídí ubytování; jízdenky si pořídí K. Koblic a J. Praško
•
hotel nechce rezervovat ubytování bez zadání čísla karty, ČPtS ale žádnou nedisponuje – dále zkoušet, zda je možné platit pouze na
základě zálohové faktury – Petra
•
požádat ČLS o vydání embosované karty k účtu - Petra

•

Různé
•
návrh A. Paloušové – vysvětlit odborné veřejnosti rozdíly mezi přístupy ČPtS a ČAP – na podzimní vědecké schůzi?
•
členství – zjistit na ČLS, zda po dvou letech neplacení členského příspěvku dochází automaticky k vyloučení člena – Petra –
nedochází, odb. společnost musí vydat pokyn – na příště
•
přijata nová členka PhDr. Hana Růžičková
•
přijat doc. MUDr. Václav Mikota, CSc. za čestného člena ČPtS
•
schválen inzerát – Leona Chvojková
•
rozeslat členům informaci o sekcích a zároveň výzvu k přihlášením do nich, nyní jsou členy sekcí pouze 4 lidé – Petra připraví návrh
emailu a pošle K. Koblicovi
•
podpis zprávy pro Min. zdr. (certif. kurz) – podepsáno, Petra odešle poštou
•
Jan Kubánek, revizní komise – Petra mu zaslala žádost o aktualizaci http://psychoterapeuti.cz/index.php?
option=com_content&task=view&id=31&Itemid=45

•

Kritéria schvalování výcvikových programů

Další termíny schůzí výboru ČPtS:
7.2. (omluvena Petra Ž.), 7.3., 4.4., 2.5., 6.6.2017
Zapsala: Petra Žufníčková
Ověřili: Karel Koblic, Ondřej Pěč

