
Zveme Vás na setkání zástupců českých i slovenských ministerstev, profesních asociací, škol, zaměstnavatelů 
a všech, kdo se zajímají o počáteční i další odborné vzdělávání a jejich modernizaci, o duální systém 
a zkušenosti s ním či o téma získávání kvalifikací a uznávání výsledků předchozího učení.
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Současný rychlý vývoj technologií i sociální a ekonomické změny ve společnosti ovlivňují odborné vzdělávání 
jak v České republice, tak na Slovensku. Jaké jsou perspektivy a směřování odborného vzdělávání v zemích, 
jež právě před sto lety vytvářely společný stát? 

100 LET  
OD ČESKOSLOVENSKÉ 
SAMOSTATNOSTI

Seminář k tematice celoživotního učení má v Kroměříži dlouhou tradici. Letošní setkání je již 25. ročník. 
Přihlásit se můžete do 30. dubna na www.celozivotniuceni.cz.

Seminář společně pořádají Národní ústav pro vzdělávání, Štátny inštitút odborného vzdelávania, 
město Kroměříž a Okresní hospodářská komora Kroměříž.

Záštitu udělili:



Čtvrtek 17. května 2018 

10:00 − 12:45  Prezence účastníků

13:00 – 13:30  Přivítání a přijetí memoranda 

13:30 – 14:10  Úvodní vystoupení: Obohacujeme se navzájem — ohlédnutí, současnost, výzvy a směřování 
odborného vzdělávání v České a ve Slovenské republice 

14:10 – 15:30 Téma 1: Modernizace odborného vzdělávání — aktuální a kvalitní vzdělávací programy, 
spolupráce se zaměstnavateli 

 — Modernizace odborného vzdělávání (IPs OP VVV, Národní ústav pro vzdělávání)
 — Spolupráce škol a zaměstnavatelů (IPs P–KAP, Národní ústav pro vzdělávání) 
 — Integrovaný regionální operační program IROP (Ministerstvo pro místní rozvoj)
 — Diskuze

15:30 – 16:00 Přestávka

16:00 – 17:30 Téma 2: Duální systém odborného vzdělávání — možnost pro zaměstnavatele připravit si svou 
vlastní pracovní sílu

 — Skúsenosti so zavádzaním duálneho vzdelávania na Slovensku – skúsenosti a výzvy 
(Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)

 — příspěvek Spolkového ministerstva hospodářství, rodiny a mládeže
 — příspěvek Rakouské hospodářské komory
 — Diskuze

19:00 Doprovodný program 

Pátek 18. května 2018

9:30 – 10:45 Téma 3: Další vzdělávání a uznávání výsledků předchozího učení — jaké budou další kroky 
v České a ve Slovenské republice?

 — Podpora celoživotního učení v ČR. Vzdělávání zaměstnaných osob (ČSÚ). Potenciál využívání 
Národní soustavy kvalifikací (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy)

 — Aktuálna reforma celoživotného vzdelávania v Slovenskej republike. Vliv politik EU a jejich 
implementace na národní úrovni. Role zaměstnavatelů v celoživotním vzdělávání na Slovensku 
(Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Štátny inštitút odborného 
vzdelávania, Univerzitný vedecký park TECHNICOM)

 — Diskuze

10:45 – 11:00 Přestávka

11:00 – 11:40 Téma 4: Kvalifikace a řemesla — bilance a vize 
 — Mistrovská zkouška (Hospodářská komora České republiky, profesní svazy, cechy, asociace, 

Národní ústav pro vzdělávání)

11:40 – 12:00 Závěrečná diskuze

12:00  Oběd
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