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Provázanost Národní soustavy kvalifikací s počátečním 
vzděláváním řeší oborové skupiny i sektorové rady

V rezortním projektu MŠMT pracuje aktuálně 25 oborových 
skupin, které svými aktivitami pokrývají všechny oblasti 
možného uplatnění žáků středních škol v České republice. 
Pro potřeby řešení úkolu byly oborové skupiny pracovně 
rozděleny a do aktivit budou vstupovat postupně, ve vl-
nách. V první vlně to bude celkem 12 skupin a většina jejich 
aktivit proběhne v prvním pololetí roku. Zbývající skupiny se 
do řešení úkolu zapojí ve druhém pololetí. 

Pilotáž proběhne ve třech oborových skupinách
Pro pilotáž procesů byly vybrány tři oborové skupiny z první 
vlny, a to Zemědělství, Technická chemie a silikáty a Zpra-
cování dřeva a výroba hudebních nástrojů. Zvolený způsob 
fázování aktivit napomohl jejich rozložení do delšího časo-
vého období a v dosavadním průběhu nezpůsobil žádné 
významnější problémy. Tři pilotní oborové skupiny vstupují 
do všech plánovaných aktivit v předstihu a jejich zkušenos-
ti se průběžně využívají při zapojování dalších oborových 
skupin a postupně i sektorových rad. V květnu vstupují do 
další fáze řešení úkolu, kterou je činnost pracovních skupin 
pro úplné profesní kvalifikace. Rozpracovaný plán činnosti 
využitý pro pilotáž je zobecněn a připraven k širšímu vy-
užití. Plánované aktivity zahajuje dalších devět oborových 
skupin.

Zapojí se i zástupci zaměstnavatelů
Významnou roli v úkolu hrají i zástupci zaměstnavatelů. 
Všechny návrhy organizačního charakteru byly proto opa-
kovaně projednávány se zástupci zastřešujících organizací 
zaměstnavatelů. Relativně rychle bylo dosaženo dohody 
o tom, na kterých hlavních aktivitách se budou podílet sek-
torové rady. Obtížnější bylo dosažení shody nad způsobem, 
kterým má do prostředí sektorových rad úkol vstoupit. Ně-
kolik kol diskuse vedlo k navržení vstupního pracovního 
jednání pro předem určený okruh pracovníků v partner-
ských sektorových radách. Nejprve, v souvislosti s pilotním 
ověřováním, to byly SR pro sklo, keramiku a zpracování mi-
nerálů, SR pro zemědělství a SR pro dřevozpracující a pa-
pírenský průmysl. V rámci pilotáže již první takový seminář 
proběhl a potvrdil důležitost pečlivé přípravy vstupu řešení 
úkolu do zaměstnavatelského prostředí.

V prvním čtvrtletí 2013 se v diskusi mezi zástupci MŠMT, organizací zaměstnavatelů a pracovníky NÚV doladilo 
celkové pojetí řešení úkolu včetně metodického rámce. Výsledek zachycuje text Podpora provázanosti Národní 
soustavy kvalifikací s počátečním vzděláváním a posilování její systémové úlohy a úplnosti, role sektorových rad 
a oborových skupin. 

Odborní garanti odpovídají nejen za organizaci činnosti, 
ale i za vytváření podkladů, především vstupního návrhu 
soustavy pro oblast, kterou oborová skupina zastřešuje. 
V současnosti již existují vstupní návrhy pro všechny 
oborové skupiny, příklad jednoho z nich najdete zde. 
Vstupní návrhy soustavy a další připravené podklady 
budou hodnotit, upravovat a dopracovávat odborníci 
v pracovních skupinách pro úplné profesní kvalifikace. 
Činnost těchto skupin složených ze zástupců oborové 
skupiny a zaměřením odpovídající sektorové rady budou 
řídit odborní garanti. Výsledkem aktivit bude návrh 
kvalifikační soustavy pro danou oblast, návrhy úplných 
profesních kvalifikací a návrhy „rodných listů“ chybějících 
profesních kvalifikací.

V květnu se okruh řešitelů rozšířil o další oborové 
skupiny a sektorové rady: 
Oborové skupiny Sektorové rady
Doprava, logistika, pošty SR pro dopravu, logistiku, pošty
Elektrotechnika 
a telekomunikace

SR pro elektrotechniku
SR pro energetiku

Gastronomie, hotelnictví, 
turismus

SR pro pohostinství, gastronomii a cestovní 
ruch

Obchod SR pro obchod a marketing
Polygrafie SR pro polygrafii, média a informační služby
Potravinářství SR pro potravinářství a krmivářství
Stavebnictví SR pro stavebnictví

SR pro lesní a vodní hospodářství, životní 
prostředí
SR pro řemesla a umělecká řemesla

Strojírenství, hutnictví, 
slévárenství 

SR pro strojírenství
SR pro hutnictví, slévárenství a kovárenství
SR pro těžbu a úpravu nerostných surovin

Textilnictví a oděvnictví SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl

Miroslav Kadlec

http://www.nuv.cz/uploads/ECVET_a_EQF_4_6/Podpora_provazanosti_NSK_a_PV.pdf
http://www.nuv.cz/uploads/ECVET_EQF_4_6/OS_zemedelstvi_Navrh1.pdf
http://www.nuv.cz/uploads/ECVET_a_EQF_4_6/OS_zemedelstvi_Navrh1.pdf
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Do Pospolu se mohou zapojit školy i firmy
Projekt Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi), spolufinancova-
ný z Evropského sociálního fondu a realizovaný MŠMT a NÚV, se zaměřuje na hlubší propojení spolupráce škol 
a firem. Do jednotlivých aktivit projektu, který potrvá do června 2015, se mohou zapojit i odborné školy a firmy. 
Jak konkrétně?

Pilotáž modelů spolupráce škol a firem
Školy i firmy se mohou účastnit pilotního ověřování 
spolupráce středních škol a firem. Z výběrového říze-
ní, k němuž bude zveřejněna zadávací dokumentace 
v červnu 2013, vzejde celkem 25 partnerství. Pilotáž 
bude probíhat ve všech regionech ČR a bude zamě-
řena zejména na technické obory středních škol. Po-
vinnou formou spolupráce bude odborný výcvik nebo 
praxe v prostředí firmy. Pilotáže budou probíhat od 
září 2013 do ledna 2015. Více informací najdete na  
www.projektpospolu.cz/pilotaz.

Metodické publikace a vzdělávací akce
Školy mohou dále spolupracovat průběžně na tvorbě 
metodických a učebních materiálů na podporu rea-
lizace výuky v prostředí firem a mohou se podílet na 
zpracování materiálů. Od školního roku 2013/2014 se 
budou zástupci škol moci účastnit vzdělávacích akcí, 
které budou realizovány na podporu zavádění vytvoře-
ných modelů v praxi. 

V květnu 2013 proběhl seminář Jak zefektivnit spolupráci škol a podniků 
(Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání – ECVET), pořádaný ve 
spolupráci NÚV a MŠMT v rámci projektu Pospolu. Šedesát účastníků se 
v prezentacích, tematických workshopech a diskusích seznámilo s princi-
py ECVET, projektem Pospolu a grantovými programy Domu zahraničních 
služeb na podporu odborného školství. Výstupy semináře najdete na www.
projektpospolu.cz/ecvet. V červnu 2013 se konalo v Praze Výroční zasedá-
ní ECVET, na kterém byly shrnuty úspěchy dosažené za uplynulý rok a záro-
veň stanoveny cíle na rok budoucí. Fóra se zúčastnili významní představite-
lé Evropské komise, národních i regionálních autorit z oblasti školství. 

Lenka Chvátalová

Tvorba modelů spolupráce škol a zaměstnavatelů
Zástupci škol i firem se mohou dále podílet na tvorbě případových studií, které budou součástí aplikovaných modelů 
spolupráce škol a zaměstnavatelů. Celkem 56 modelů bude obsahovat konkrétní informace o spolupráci a jejích cílech, 
obsahu, způsobech organizačního zajištění a evaluace. Uvítáme proto Vaše podněty a náměty, jak spolupráci mezi 
středními odbornými školami a zaměstnavateli podpořit a zlepšit. Pro účely sběru příkladů spolupráce škol a firem 
jsme vytvořili jednoduchý formulář, kam vyplníte krátkou anotaci své zkušenosti z proběhlé spolupráce. Po dohodě se 
pak můžete podílet na spolutvorbě aplikovaných modelů, nebo nabízíme možnost uveřejnění Vaší zkušenosti na webu 
projektu či v dalších informačních materiálech projektu.

Odborná skupina pro předškolní vzdělávání
Jednou z odborných skupin je skupina pro předškolní 
vzdělávání, která se v květnu sešla v NÚV. Členy odbor-
né skupiny jsou zástupci mateřských škol, České školní 
inspekce a pedagogických fakult, kteří se podle potřeby 
podílejí se na řešení úkolů Plánu činnosti NÚV. První le-
tošní setkání bylo věnováno chystaným inovacím RVP 
předškolního vzdělávání, představení závěrů z diskuse 

ke konkretizovaným očekávaným výstupům, aktuálnímu 
tématu „Dvouletých dětí v mateřských školách“ a ob-
sahu další spolupráce a dalších setkání. Pracovní sku-
pina projevila velký zájem o častější setkávání a rovněž 
o spolupráci na připomínkování materiálů, které se týkají 
předškolního vzdělávání.

Jitka Jarníková

Jaro s ECVETem

Více informací o projektu a jeho aktivitách najde-
te na www.projektpospolu.cz. Pokud máte zájem 
o zasílání novinek o projektu, zaregistrujte se na  
www.projektpospolu.cz/registrace.

Lucie Šnajdrová

https://docs.google.com/forms/d/1Lr9Hlc9mzGhfgP1MA6q16GTICnIPWebf9bru_X3Hr5w/viewform

