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Národní ústav odborného vzdělávání Praha 
Partnerství TTnet ČR 

Weilova 1271/6 
102 00   Praha 10 

 

 
 

POZVÁNKA 
 
 

na odbornou konferenci 
 
 
 

Potřebujeme profesní standard učitelů odborných 
předmětů a odborného výcviku? 

 
 

6. – 7. června 2007 
 

 Konferenční centrum Školního lesního podniku  
České zemědělské univerzity  

http://www.slp.cz/ 
Nám. Smiřických 1 

Kostelec nad Černými lesy 
  
 

více informací na http://ttnet.nuov.cz 
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Vážení přátelé, 
 

dne 1. srpna tohoto roku vstoupí v platnost o zákon č. 179/2006 Sb. o ověřování 
a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání 
výsledků dalšího vzdělávání), na jehož základě bude zveřejněna Národní soustava 
kvalifikací (NSK), tedy veřejný registr kvalifikací, které jsou uznávány v ČR. Její 
nejpodstatnější částí budou tzv. kvalifikační a hodnotící standardy pro úplné a dílčí 
kvalifikace. NSK bude zpočátku obsahovat standardy pro kvalifikace vyžadující výuční list, 
později budou doplňovány kvalifikace vyžadující maturitu a vysokoškolský diplom. Už dnes je 
proto namístě přemýšlet o formulaci kvalifikačního a hodnotícího standardu pro profesi učitel. 
 

Partnerství TTnet ČR otevírá v tomto novém kontextu diskusi o kvalifikačním 
standardu pro učitele, zejména k profesi učitele odborných předmětů a učitele odborného 
výcviku (vzhledem k zaměření Partnerství TTnet). Diskuse o profesním standardu učitele 
začala již před několika lety a byla podložena několika rozsáhlými výzkumy. Na tuto 
odbornou diskusi navazujeme a srdečně Vás zveme na konferenci: 
 

Potřebujeme profesní standard učitelů odborných předmětů a odborného 
výcviku? 

 
Konference se bude konat 6. – 7. června 2007 v konferenčním centru Školního lesního 
podniku České zemědělské univerzity v Praze v Kostelci nad Černými Lesy. Na internetové 
stránce http://ttnet.nuov.cz budou postupně zveřejňovány dokumenty a informace důležité 
pro hladký průběh konference. 
 
KONFERENČNÍ POPLATEK 
 
Konferenční poplatek činí 300,- Kč/os., platbu zašlete na č. ú: 73833011/0710; VS: 0108; 
do zprávy pro příjemce napište Vaše příjmení, abychom mohli Vaši platbu identifikovat. 
 
DŮLEŽITÉ TERMÍNY: 
 
Zaslání anotace příspěvků   20. 5. 2007  
Objednání ubytování  30. 5. 2007 
Oznámení o (ne)přijetí příspěvku  22. 5. 2007 
Zaslání přihlášky, zaplacení 
konferenčního příspěvku a ubytování 

 30. 5. 2007 

Odevzdání příspěvků do sborníku  30. 5. 2007 
 
 
KONTAKTNÍ OSOBY A ADRESY: 
 
 

e-mail: hana.cihakova@nuov.cz Ing. Hana Čiháková 
Koordinátor TT-net tel: 274 022 317 

e-mail: barbora.husova@nuov.cz Mgr. Barbora Husová 
Organizační zajištění konference tel.: 274 022   351 
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PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM KONFERENCE 
 
Středa 6. 6. 2007 
 
 8:30 – 10:00 registrace účastníků 
10:00 – 12:00 zahájení konference a jednání v plénu 
12:00 - 13:30 oběd 
13:30 – 18:30 jednání v plénu 
19:00 – 21:00 společenský večer s rautem 
 
Čtvrtek 7. 6. 2007 
 
 8:00 –   9:00 snídaně   
 9:00 – 12:30 jednání v sekcích 
12:30 – 14:00 oběd 
14:00 – 15:30 ukončení konference 
 
UBYTOVÁNÍ 
 
VARIANTA Č. 1: Internát zámek (sociální zařízení společné na patře) 
 
TYP POKOJE CENA/LŮŽKO
2 lůžkový 160,- Kč 
3 lůžkový 160,- Kč 
3 + 3 lůžkový (první pokoj průchozí) 160,- Kč 
4 lůžkový 160,- Kč 
5 lůžkový 160,- Kč 
6 lůžkový 160,- Kč 
 
VARIANTA Č. 2: Penzion Dům Marie Terezie Kněžny Savojské (pozn. sociální 
zařízení je společné na patře, v apartmánech vlastní sociální zařízení) 
 
TYP POKOJE CENA/LŮŽKO 
2 lůžkový 200,- Kč (250,- Kč/lůžko plně neobsazený pokoj) 
3 lůžkový 200,- Kč (250,- Kč/lůžko plně neobsazený pokoj) 
Apartmán dvoulůžkový 350,- (plně neobsazený apartmán 500,-/lůžko) 
Apartmán třílůžkový 350,- (plně neobsazený apartmán 500,-/lůžko) 
 
VARIANTA Č. 3: Apartmány zámek (s vlastním sociálním zařízením) 
 
TYP POKOJE CENA/LŮŽKO
Apartmán dvoulůžkový 750,- Kč/os. 
 

V případě Vašeho zájmu o zajištění ubytování zašlete prosím neprodleně Váš 
požadavek (nejpozději do 30. 5. 2007) Mgr. Barboře Husové na adresu: 
barbora.husova@nuov.cz, případně zavolejte na tel.: 274 022 351. Po potvrzení Vaší 
rezervace zašlete prosím ihned poplatek za ubytování na č. ú: 73833011/0710; VS: 
0108; do zprávy pro příjemce napište Vaše příjmení, abychom mohli Vaši platbu 
identifikovat. Ubytování bude potvrzeno až po zaplacení. Upozorňujeme, že ubytovací 
kapacity jsou omezené, proto Vás prosíme o co nejrychlejší vyřízení této záležitosti. 
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STRAVOVÁNÍ 
 
V rámci konference bude pro účastníky zajištěno stravování, které bude hrazeno z rozpočtu 
Partnerství TT-net. 
 
DOPRAVA 
 
Pražská integrovaná doprava: Metro A – Depo Hostivař – autobusy č. 381 nebo 387, 
výstupní zastávka Kostelec n. Č. lesy, náměstí. Odjezdy: 7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 9:00, 10:00.  
Doba jízdy cca 45 min. 
 
V případě Vašeho příjezdu osobním automobilem, je možno zdarma parkovat v areálu zámku 
na vyznačeném parkovišti. 
 
PŘÍSPĚVKY NA KONFERENCI, SBORNÍK 
 
Těšíme se na Vaše příspěvky zaměřené na téma konference. Vybrané příspěvky s jejich 
anotací a klíčovými slovy budou publikovány ve sborníku konference (CD). Vybraní autoři 
zašlou své příspěvky nejpozději do 30. 5. 2007 na adresu barbora.husova@nuov.cz. 
Informace o formální úpravě příspěvku do sborníku budou uveřejněny na webových 
stránkách www.ttnet.nuov.cz.  
 
Pro jednání konference bude zajištěn notebook a dataprojektor, proto doporučujeme 
připravit prezentaci v Power Pointu. Na prezentaci příspěvku je stanoveno 10 - 15 minut, 
celkem i s diskusi 20 minut. Žádáme Vás o dodrženi tohoto časového limitu. 
 
 
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA KONFERENCI PARTNERSTVÍ TT-NET V ČR 
 
 
Vyplněnou přihlášku, která je přílohou tohoto mailu prosím zašlete elektronicky Mgr. Barboře 
Husové na adresu: barbora.husova@nuov.cz nejpozději do 30. 5. 2007. 
 
 
Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego, těšíme se na setkání na konferenci, 
jejímž cílem bude nalezení efektivních způsobů, kterými bychom mohli podpořit 
tvorbu profesního standardu učitelů odborných předmětů a odborného výcviku. 
 
 
Srdečně zdraví 

         
Ing. Hana Čiháková¨ 

        koordinátor Partnerství TTnet ČR 
Národní ústav odborného vzdělávání 

Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10 
tel: +420 274 022 317 

 
 
 
Přihlašovací formulář naleznete v příloze e-mailu. 
 


