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Oborové skupiny zajišťují komunikaci 
mezi školami a podniky

Oborové a odborné skupiny

Nový zpravodaj

Oborové skupiny, které pracují při Národním ústavu 
pro vzdělávání z pověření a s trvalou podporou Mi-
nisterstva školství, mládeže a tělovýchovy již více než 
dvacet let, tvoří externí spolupracovníci a pracovníci 
NÚV. Oborové skupiny dlouhodobě zajišťují především 
komunikaci mezi tvůrci vzdělávacích programů, zá-
stupci škol a podniků. Tím je zaručeno, že vzděláva-
cí programy odpovídají požadavkům zaměstnavatelů 
a podniků – tedy trhu práce. 

Z důvodu rozšíření spolupráce v oblasti všeobecného 
vzdělávání zapojil Národní ústav pro vzdělávání od za-

čátku roku 2012 do činnosti další externí spolupracovní-
ky v odborných skupinách. 

Ke spolupráci členů oborových a odborných skupin 
je potřeba neustálá výměna informací a vzájemná komu-
nikace. Kromě plenárních zasedání, která nahradila dří-
vější konference, bude v budoucnu přinášet informace 
o dění v oborových skupinách nový zpravodaj.

Kolegům v oborových a odborných skupinách děku-
ji za jejich dosavadní činnost, přeji jim úspěchy do bu-
doucna a jejich zpravodaji úspěšný start. 

Jitka Pohanková, náměstkyně ředitele NÚV

Spolu se sloučením tří ústavů do Národního ústavu pro vzdělávání se změnila i struktura oborových skupin a čás-
tečně i náplň projektu Řízení a koordinace činnosti oborových skupin. Hlavními pilíři projektu se staly odborné 
a oborové skupiny. 

V současné době zahrnuje resortní projekt na národní úrovni 20 odborných a 25 oborových skupin. Na lokální 
a regionální úrovni je možné zřizovat tzv. pracovní skupiny zaměřené na řešení dílčích konkrétních úkolů. 

Miroslav Kadlec

Zpravodaj Oborové skupiny je informační bulletin 
určený externím odborníkům odborných a oboro-
vých skupin, odborné veřejnosti i zástupcům stát-
ní správy v oblasti školství a trhu práce. Zpravodaj 
v rozsahu dvou stran vychází elektronicky třikrát 
ročně. Připomínky, návrhy nebo upozornění, kte-
rá souvisí s obsahem Zpravodaje OS i s projek-
tem oborových skupin je možné zasílat na adresu  
miroslav.kadlec@nuv.cz.

Odborné skupiny Oborové skupiny

•	Jsou	ustavovány	na	základě	aktuálních	potřeb.	
•	Jejich	činnost	se	zaměřuje	na	klíčová	témata	

obecnější povahy s dopadem na celostátní úroveň 
i v mezinárodním prostředí. 

•	Typickými	aktivitami	jsou	úkoly	v	oblasti	podpory	
zajišťování kvality vzdělávání, vývoje vzdělávacích 
programů a při zavádění evropských nástrojů do praxe, 
např. v oblasti přiřazování úrovní kvalifikací k úrovním 
Evropského rámce kvalifikací.

•	Pracují	dlouhodobě,	po	celou	dobu	trvání	projektu.	
•	Jsou	uspořádány	sektorově	a	svou	činností	podporují	

tvorbu vzdělávacích programů reflektujících 
požadavky trhu práce a zavádění evropských nástrojů 
EQF (Evropský rámec kvalifikací, ECVET (Evropský 
systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu) 
a EQAVET (Evropský referenční rámec pro zajišťování 
kvality v odborném vzdělávání a přípravě).



Tiráž
Zpravodaj Oborové skupiny
číslo 1/ podzim 2012
Vyšlo 26. září 2012
Vydává: Národní ústav pro vzdělávání, školské 
poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků, Weilova 1271/6,  
102 00 Praha 10, 
tel.: +420 274 022 111
www.nuv.cz
Redakce: Miroslav Kadlec, Lucie Šnajdrová
Grafika a sazba: Zdeněk Kalenský

Oborové skupiny pomáhají v kurikulární reformě
Oborové skupiny (OS) se od svého vzniku věnují podpo-
ře kurikulární reformy ve středním odborném vzdělávání 
v ČR. Po svém ustavení se podílely na tvorbě tzv. pro-
fesních profilů, předchůdců současných kvalifikačních 
standardů v Národní soustavě kvalifikací. 

V období tvorby rámcových vzdělávacích progra-
mů (RVP) se oborové skupiny zapojovaly do diskuzí nad 
tématy a návrhy a opakovaně řešily úkol „Sledování vý-
voje kvalifikačních požadavků ve skupinách příbuzných 
povolání“, v rámci kterého informovaly tvůrce programů 
odborného vzdělávání o trendech vývoje kvalifikací. Se 
vznikem sektorových rad přešel tento úkol do jejich kom-

petence a příslušné analýzy se každoročně stávají pod-
kladem pro vznik nových návrhů profesních kvalifikací. 

Od roku 2005 oborové skupiny aktivně podporují za-
vádění evropských nástrojů v České republice, které 
usnadňují lidem studijní a pracovní mobilitu do evrop-
ských zemí. Členové OS se vyjadřovali k návrhu Evrop-
ského rámce kvalifikací, k přípravě Evropského systému 
kreditů a k možnostem jeho aplikace v českém středním 
odborném školství, ke standardizaci sledování a hod-
nocení kvality odborného vzdělávání v rámci Evropské 
unie. 

Taťána Vencovská

Nové odborné skupiny
Vzhledem k rozšíření zaměření Národního ústavu 
pro vzdělávání i na všeobecné vzdělávání se do čin-
nosti oborových skupin letos zapojili další externí spo-
lupracovníci, a to právě z oblasti všeobecného vzdělá-
vání. Členy odborných skupin se proto stali především 
učitelé, kteří aktivně vyučují, a odborníci, kteří dlouho-
době vzdělávají budoucí učitele. 

Vzniklo 16 odborných skupin: pro koncepci kuriku-
la, pro podporu předškolního vzdělávání, vzdělávání 
na 1. stupni ZŠ, vzdělávání žáků se speciálními vzdě-
lávacími potřebami, pro podporu společenskovědního 
vzdělávání. Další odborné skupiny vznikly pro český 
jazyk, anglický jazyk, německý jazyk, matematiku, in-
formatiku a ICT, fyziku, chemii, biologii, dějepis a ze-
měpis a pro vzdělávací oblasti umění a kultura a člo-
věk a zdraví

Jitka Jarníková a Eva Zelendová

Akce
Plenární jednání oborových skupin proběhnou v říjnu a listopadu 2012. 
Do jejich programu budou zařazeny i tyto bloky.

Téma bloku Obsah bloku

Vybraná témata 
počátečního 
vzdělávání

Základem nabídky jsou výstupy projektu 
Kurikulum S zaměřené na:
•	profilovou	maturitní	zkoušku
•	maturitní	práci	s	obhajobou

Marketing – významný 
nástroj na trhu dalšího 
vzdělávání

Blok obsahuje rámcovou informaci a vybrané 
příklady z publikace „Kuchařka marketingu pro 
vzdělávací instituce“ vydané v projektu Koncept.

Zavádění ECVET 
v České republice

Návrh zavádění ECVET v ČR, který schválilo 
MŠMT v dubnu 2012, doplňují informace o nových 
metodických materiálech vydaných v projektu 
Kurikulum S a o plánovaných aktivitách.

Zavádění EQF 
v České republice

Blok obsahuje informace o aktuálním stavu 
zavádění EQF a diskuse k výsledkům šetření názoru 
odborníků v oborových skupinách na potřebnost 
vytvoření národního kvalifikačního rámce.

Evropské jazykové 
portfolio

Představení webové aplikace využitelné nejen při 
výuce cizích jazyků. Aplikace pomáhá uvědomit 
si a zaznamenat aktuální dosaženou úroveň v cizích 
jazycích.


