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  Průvodce spoluprací pro školy přináší podněty pro 
navázání a zefektivnění spolupráce škol a zaměstnava-
telů. 
pospolu.rvp.cz/kracime-pospolu

  Průvodce spoluprací pro zaměstnavatele obsahuje 
souhrn klíčových aspektů spolupráce škol a firem z po-
hledu samotných zaměstnavatelů. 
pospolu.rvp.cz/pruvodce-zamestnavatele

  Obecné modely spolupráce slouží jako podpora 
při vymezování obsahu a podmínek spolupráce škol 
a zaměstnavatelů v obecné rovině pro kategorie oborů 
dosaženého vzdělání H, M a L0. Aplikované modely 
jsou rozpracováním obecných modelů pro jednotlivé 
skupiny oborů vzdělání. 
pospolu.rvp.cz/modely-spoluprace

  Jednotky výsledků učení ECVET definují, jaké kompe-
tence si mají žáci v průběhu odborné praxe/odborného 
výcviku osvojit. 
pospolu.rvp.cz/jednotky-vysledku-uceni

  Metodické publikace vytvořené pracovními skupinami 
NÚV a pilotními školami v projektu Pospolu 
pospolu.rvp.cz/publikace

  Učební materiály vytvořené pilotními školami v rámci 
partnerství Pospolu 
pospolu.rvp.cz/ucebni-materialy

   Přehled systémových doporučení projektu Pospolu 
pro zkvalitnění odborného vzdělávání v ČR. Podrobně 
zpracováno v Koncepční studii. 
pospolu.rvp.cz/doporuceni

  Seznam nástrojů na podporu kvality spolupráce 
mezi školou a firmou (plán spolupráce, dotazník kvality 
pro firmu – EQAVET, šablona pro jednotku výsledků 
učení – ECVET, soupis aktuálních legislativních norem, 
slovníček pojmů) 
pospolu.rvp.cz/seznam-nastroju 
pospolu.rvp.cz/kracime-pospolu

  Případové studie navazují na aplikované modely 
a popisují konkrétní spolupráci školy, zaměstnavatelů 
a dalších partnerů 
pospolu.rvp.cz/priklady-spoluprace

  Adresář cechů, svazů, komor a dalších subjektů 
obsahuje kontakty na zastřešující zaměstnavatelské 
a školské subjekty, které se tématu spolupráce věnují 
nebo plánují věnovat. 
pospolu.rvp.cz/adresar-zastresujici-subjekty

  Katalog všech subjektů, ke kterým se vztahují výstupy 
zveřejněné na Modulu Pospolu (školy, svazy a další 
zaměstnavatelé) 
pospolu.rvp.cz/katalog Další informace o projektu Pospolu najdete na  

www.projektpospolu.cz.
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   Umožňuje registrovaným uživatelům portálu RVP.cz 
zdarma vkládat inzeráty týkající se nejen spolupráce škol 
a zaměstnavatelů, ale i dalších témat ve vzdělávání. 
burza.rvp.cz
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  Modul Pospolu na Metodickém portálu RVP.cz obsa-
huje všechny výstupy projektu Pospolu zaměřené na 
podporu spolupráce středních škol a zaměstnavatelů.

  Výstupy projektu nabízejí inspiraci pro plánování, rea-
lizaci a hodnocení spolupráce škol a jejich sociálních 
partnerů s cílem zkvalitnit odborné vzdělávání a přispět 
tak ke snazšímu přechodu absolventů odborných škol 
na trh práce.

Systém vyhledávání v Modulu Pospolu umožňuje zvolit 
nejkratší cestu k materiálům, které Vás zajímají.

Hledáme inspiraci pro zkvalitnění spolupráce naší 
školy se zaměstnavateli v Karlovarském kraji při výuce 
elektrotechnických oborů.

Na titulní straně Modulu Pospolu [1] 
vybereme kraj [2] a skupinu oborů [3] 
a stiskneme tlačítko [4] „Zobrazit materiály 
podle zvoleného kraje a zaměření“.
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Otevře se přehledná tabulka [1] s vyfiltrovanými mate-
riály pro vybranou skupinu oborů v daném kraji. Zajímá 
nás odborný výcvik? Podíváme se, v čem bychom se 
mohli inspirovat. Zelené číslo upřesňuje dostupný počet 
materiálů.

V projektu Pospolu probíhalo pilotní ověřování a mo-
nitoring spolupráce škol a firem s cílem zjistit, jaké 
možnosti a limity má spolupráce škol a zaměstnavatelů 
v rámci platné legislativy. Zkušenosti účastníků pilotáže 
se následně přenesly do návrhů systémových opatření, 
aplikovaných modelů spolupráce, případových studií 
a jednotek výsledků učení ECVET.

V Modulu Pospolu jsou k dispozici také mapy pro 
usnadnění hledání výstupů projektu.

1.  Mapa „Partnerství Pospolu“ přivádí k detailům jed-
notlivých partnerství škol a jejich sociálních partnerů 
s odkazy na publikované výstupy.

2.  Mapa „Příklady spolupráce“ odkazuje na všechny 
konkrétní příklady spolupráce škol a zaměstnavatelů 
zveřejněné v Modulu Pospolu.

3.  V mapě „Asociace, svazy, cechy, komory a další 

subjekty“ jsou soustředěny odkazy na zastřešující za-
městnavatelské subjekty, které se věnují nebo plánují 
věnovat spolupráci škol a zaměstnavatelů.

Zobrazí se přehled materiálů k odbornému výcviku pro 
elektrotechnické obory v Karlovarském kraji [1]. Libo-
volně můžeme měnit parametry při vyhledávání v menu. 
Nad filtrem jsou také rychlé odkazy na jednotlivé výstupy 
[2].
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Mapy „spolupráce“
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