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Organizační zajištění činnosti Národního konsorcia ReferNet 

(a) Řídící, koordinační a informační činnost Národního koordinátora: Instituce Národního koordinátora 
(NPI ČR) bude vykonávat a koordinovat všechny aktivity podle tohoto plánu práce, v součinnosti 
s  jednotlivými členy konsorcia. Národní koordinátor zodpovídá za to, že všechny požadované výstupy 
budou dodány včas a v požadované kvalitě Cedefopu. Před odesláním do Cedefopu je nutným krokem 
zajištění validace ze strany Národního reprezentanta. Všechny výstupy se odevzdávají výlučně 
v angličtině, předložené nebo zkontrolované oficiálním překladatelem nebo rodilým mluvčím. Na závěr 
pracovního roku vypracuje Národní koordinátor výroční zprávu a předloží ji Řídícímu výboru. Členové 
konsorcia mohou být vyzváni ke komentářům, aktualizaci kontaktních údajů, případně doplnění 
informací, které se vztahují k jejich činnosti, v průběhu pracovního roku.  

(b) Podpora projektu, kontrola a validace výstupů:  

 Národní reprezentant ReferNetu: Národního reprezentanta ReferNetu jmenuje MŠMT na 
popud Cedefopu. Jeho úlohou je externí podpora aktivit projektu ReferNet v České republice, 
podpora činnosti Národního konsorcia a zajištění prezentace priorit ČR na plenárních zasedáních 
Cedefopu a v neposlední řadě rovněž validace klíčových výstupů projektu (výstupy 1-3 – viz 
níže).   

 Řídící výbor Národního konsorcia ReferNet: Řídící výbor konsorcia tvoří zástupci klíčových 
institucí sdružených v Národním konsorciu (NÚV, NVF, MŠMT, MPSV, SP ČR, ČMKOS, CZESHA) a 
jeho úlohou je interní podpora aktivit projektu včetně diseminace informací o síti a jejích 
výstupech, ale také připomínkování zpráv zasílaných Cedefopu (tj. zejména výstupů 1a, 2a, 3a, 
3b a 3c – viz níže). 

(c) Národní zasedání: Národní koordinátor (NPI ČR) zorganizuje nejméně 1x ročně plenární zasedání všech 
členů konsorcia a minimálně 1x ročně zasedání Řídicího výboru. Plenární zasedání a zasedání Řídícího 
výboru je zpravidla pořádáno společně. Náplní zasedání je diskuse k aktuálním otázkám počátečního a 
dalšího vzdělávání, k tématům, která aktuálně řeší členové konsorcia, k výstupům ReferNetu a dále 
především schvalování plánu práce pro další pracovní rok. V případě potřeby může být svoláno 
mimořádné zasedání (viz Statut Národního konsorcia). 

(d) Mezinárodní zasedání: Národní koordinátor (NPI ČR) zajistí zastoupení České republiky na plenárním 
zasedání evropské sítě ReferNet, na regionálním pracovním fóru ReferNetu („Partnership Forum“) a 
v případě potřeby na dalších tematických zasedáních, budou-li svolána. Mezinárodních zasedání se 
účastní zástupce Národního koordinátora a plenárního zasedání pak také Národní reprezentant. 
V případě potřeby se po dohodě s Cedefopem mohou účastnit také členové Národního konsorcia.  

Aktivity zastřešuje: Národní koordinátor (NPI ČR) 

Podílející se instituce: NPI ČR, Národní reprezentant (MŠMT), všichni členové Národního konsorcia (Národní 
zasedání) 

Termíny: 

Národní plenární zasedání a zasedání Řídícího výboru:  předběžně prosinec 2021 

Mezinárodní plenární meeting:                  předběžně  listopad 2021 

Regionální pracovní fórum („Partnership Forum“):            předběžně jaro 2021  
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Plán věcných aktivit pro rok 2021 
Hlavní body plánu věcných aktivit jsou stanoveny roční smlouvou mezi Národním koordinátorem (NPI ČR) a 
Cedefopem. Vycházejí na jedné straně z nutnosti koordinovat a realizovat reporting vůči Evropské komisi 
v oblasti odborného vzdělávání (OV) evropských zemí, který je důležitým úkolem ReferNetu, a na druhé 
straně z informační a podpůrné role ReferNetu v oblasti odborného vzdělávání jak na národní, tak 
mezinárodní úrovni.  

 

1. REPORTING O NÁRODNÍM SYSTÉMU A POLITICE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 

Výstup 1a: Zpráva o politice odborného vzdělávání („VET policy report“) 

Cedefop pravidelně připravuje souhrnné zprávy o evropské politice odborného vzdělávání, které jsou 
primárně určeny k informování Evropské komise, národních vlád a dalších aktérů o procesech v oblasti 
politiky odborného vzdělávání v jednotlivých zemích EU. Mohou být i cenným zdrojem informací pro národní 
orgány, experty, výzkumníky, média a další zájemce. Klíčovým dokumentem pro reporting o vývoji národní 
politiky v oblasti OV je komuniké z Rigy, které v roce 2015 stanovilo pět střednědobých cílů do roku 2020.  

V roce 2021 tým ReferNetu poskytne Cedefopu aktuální informace o vývoji a nových iniciativách v oblasti 
politiky OV zaměřené zejména na střednědobé cíle stanovené v Rižském komuniké, přičemž podrobněji 
budou zpracovány ty, které jsou pro ČR prioritou, nebo je výslovně zmiňuje tzv. evropský semestr. Informace 
budou zpracovány podle zadání a pokynů Cedefopu a budou pokrývat období od března 2020 do února 2021.  

Aktualizace národní zprávy bude využita pro „Education and Training Monitor“ Evropské komise a především 
jako podklad pro zasedání DGVT (Direktorát EK pro odborné vzdělávání a přípravu) a ACVT (Poradní výbor 
pro odborné vzdělávání) jako významný zdroj informací o pokroku, které učinily jednotlivé země v oblasti 
plnění společných cílů. Národní zprávy jsou dále využívány Cedefopem k přípravě souhrnných analytických 
zpráv za několik období. 

Postup zpracování: Zpráva bude vypracována v návaznosti na obdržení zadání od Cedefopu odbornými 
pracovníky institucí sdružených v Národním konsorciu, případně i experty mimo Národní konsorcium, a 
odevzdána v angličtině po kontrole rodilým mluvčím nebo překladatelem, který ovládá danou terminologii. 
Před odesláním bude předložena Řídícímu výboru a Národnímu reprezentantovi k připomínkám a validaci. 
V případě potřeby budou z hlediska České republiky připomínkovány a validovány produkty, které vytvoří 
Cedefop na základě národních podkladů. 

Aktivitu zastřešuje:    NPI ČR 

Podílející se instituce :    NVF 

Na požádání se dále podílejí:   MŠMT a MPSV, dále MPO, CZESHA, VÚPSV, AVOŠ, AIVD, SSŠČMS, 
SPTV,      MÚ Brno, ICV. 

Termíny plnění:   

Cedefop zašle zadání: leden 2021 

NPI ČR rozešle partnerům požadavky:  15. leden 2021 

Podílející se instituce poskytnou požadované podklady:    5. únor 2021 

NPI ČR odevzdá zprávu (v anglické verzi) Cedefopu:   do konce února 2021 

Případné připomínky ze strany Cedefopu budou vypořádány s podílejícími se členy konsorcia do dvou měsíců 
od jejich obdržení. 
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Výstup 1b: Ex - ante evaluace časové osy vývoje politiky odborného vzdělávání 

Cedefop pracuje na tvorbě databáze, která představí vývoj politiky odborného vzdělávání v Evropě. 

Časová osa poskytne přehled národního vývoje a implementaci jednotlivých politik a souvisejících 

opatření. Ex - ante evaluace je součástí procesu tvorby databáze.   

Členové sítě by měli vyplnit a odeslat online dotazník, na kterém se bude podílet 5-7 vybraných národních 

stakeholderů. ReferNet ČR může v případě potřeby poskytnout podporu a pomoc s překladem otázek či 

odpovědí do angličtiny. Cedefop rozešle národním sítím odkaz na dotazník, národní týmy pak připraví 

pro stakeholdery krátkou zprávu v českém jazyce. Odpovědi na dotazník se budou odesílat přímo 

Cedefopu, který následně získaná data zpracuje. Zpětnou vazbu na zjištění Cedefopu poskytne Národní 

koordinátor na jarním regionálním zasedání (Partnership Forum). 

 

Aktivitu zastřešuje:  NPI ČR  

Podílející se instituce:  členové Národního konsorcia, zejména zástupci MŠMT a MPSV a dalších 
veřejných institucí  

Cedefop rozešle link na online dotazník:  březen 2021 

Termíny plnění:     duben 2021 

 

Výstup 1c: Novinky v odborném vzdělávání v ČR 

Síť ReferNet pravidelně informuje Cedefop  o rozvoji v odborném vzdělávání a souvisejících tématech (např. 
trh práce, politika zaměstnanosti, kvalifikace, vzdělávání dospělých, kariérové poradenství, validace, atd.) 
několikrát ročně také prostřednictvím krátkých aktualit žurnalistického charakteru. Články jsou zveřejňovány 
na webu Cedefopu a prostřednictvím jeho Newsletteru rozesílány odborníkům z celé Evropy. Kromě toho 
slouží jako podklad, který Cedefop využívá pro zpravodajství účastníkům výročních zasedání DGVT a ACVT. 
Články by se měly zaměřovat zejména na témata, kterých se primárně dotýká evropská agenda v oblasti 
politiky odborného vzdělávání, ET post 2020, závěry z Rigy, Doporučení Rady o odborném vzdělávání a 
přípravě pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost, priority předsednických 
zemí, specifická doporučení jednotlivým zemím v tematicky souvisejících oblastech apod. Tyto krátké články 
mohou zároveň sloužit jako příklady inspirativní praxe ze zahraničí.  

Postup zpracování: Národní konsorcium vypracuje alespoň 3x ročně článek o novinkách v oblasti odborného 
vzdělávání. Konkrétní zaměření článků vybírá Národní koordinátor po dohodě s klíčovým partnerem (NVF), 
případně Národním reprezentantem či dalšími členy konsorcia ReferNetu. Články zpracovává Národní 
koordinátor nebo po dohodě s ním odborníci z členských institucí Národního konsorcia či organizací mimo 
něj. Články budou vypracovány podle zadání a instrukcí Cedefopu v rozsahu max. 500 slov a odevzdány 
v angličtině po kontrole rodilým mluvčím nebo překladatelem, který ovládá danou terminologii. Každý článek 
bude před odesláním předložen Národnímu reprezentantovi k připomínkám a validaci. Cedefop si v případě 
potřeby může od členské země vyžádat vysvětlení a další informace. Cedefop má právo článek nezveřejnit, 
případně redakčně upravit jeho finální podobu před zveřejněním.  

Aktivitu zastřešuje:                 NPI ČR 

Podílející se instituce:                                 NVF 

Podílející se instituce (na požádání):  potenciálně všichni členové Národního konsorcia  

Termíny plnění:    předběžně březen, červen, říjen 2021 
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2. Reporting o systému odborného vzdělávání 

Výstup 2a: Databáze VET in Europe – aktualizace údajů 

Počátkem roku 2020 byla spuštěna online databáze, která čítá na 35 systémů odborného vzdělávání a kolem 
2500 stran s daty strukturovanými podle jednotlivých témat, včetně tabulek a detailních informací o 
jednotlivých typech programů. Umožňuje získat přehled o konkrétní zemi, ale také srovnání jednotlivých 
systémů navzájem, a to dle zvolené oblasti zájmu. K dispozici jsou také všechny odeslané národní zprávy od 
roku 2005. Viz https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/vet-in-europe/systems/czechia 

 

Uživatelé mají i nadále možnost stáhnout si ucelené národní zprávy o systému ve formátu pdf.  

Postup zpracování: V roce 2021 by mělo dojít k aktualizaci databáze, poslední verze byla připravena na 
podzim 2019. Cedefop rozešle členům sítě word dokument s předvyplněnými daty z roku 2019 (budou 
identická s tím, co je k dispozici v online verzi). Úpravy, tj. změny nebo doplnění informací, se provádějí přímo 
v anglické verzi. Cedefop poskytne zpětnou vazbu do konce roku 2021. Všechny úpravy se provádějí 
v revizích.  

Aktivitu zastřešuje:    NPI ČR 

Podílející se instituce (na požádání):  potenciálně všichni členové Národního konsorcia  

Termíny plnění: 

Cedefop zašle zadání (včetně předvyplněného dokumentu):    duben 2021 

NPI ČR rozešle v případě potřeby podklady členům konsorcia:   květen 2021    

NPI ČR odešle Cedefopu aktualizovaná a doplněná data:     15. září 2021 

Zpětná vazba Cedefopu a další úpravy:   listopad/prosinec 2021 

 

 

 

 

 

 

https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/vet-in-europe/systems/czechia
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3. Ad hoc tematická a jiná podpora, tzv. Tematické zprávy/studie1 

Výstup 3a: Podpora učitelů, instruktorů a školitelů  

Zpráva byla vytvořena v roce 2015 a zveřejněna o rok později. Viz 
https://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/networks/refernet/thematic-
perspectives/supporting-teachers-and-trainers 

Kladla si za cíl zprostředkovat informace o národním systémovém přístupu a příležitostech pro rozvoj v oblasti 
počátečního a dalšího vzdělávání učitelů, instruktorů, mentorů ve školním i podnikovém prostředí. Tedy 
primárně těch, kteří působí v oblasti odborného vzdělávání. V hledáčku zájmu jsou jak učitelé odborných 
teoretických předmětů ze SŠ a VOŠ nebo center odborné přípravy, tak učitelé praktického vyučování (školní 
dílny nebo simulované provozy), mentoři z firem (v případě učňovské/duální přípravy) a instruktoři 
praktického vyučování z firem, kteří vzdělávají na pracovištích žáky ze SŠ a VOŠ.  
Analýza jednotlivých národních zpráv sloužila Cedefopu jako podklad pro monitorování cílů stanovených 
v  komuniké z Brugg (2010). V něm se hovoří o nutnosti investovat do zlepšování počátečního i dalšího 
vzdělávání učitelů a mistrů nabídkou flexibilních vzdělávacích příležitostí, které by jim umožnily získat např. 
odpovídající kompetence, používat nové výukové metody, využívat moderní technologie nebo vhodně 
zacházet se zvyšující se heterogenitou učících se osob.  

Závěry z Rigy (2015) jsou současně deklarací střednědobých cílů evropské spolupráce v oblasti odborného 
vzdělávání do roku 2020 a právě rozvoj odborné přípravy učitelů a instruktorů je jedním z pěti střednědobých 
cílů. V roce 2021 se od členů sítě očekává její aktualizace a doplnění především ve vztahu ke střednědobému 
cíli č. 5 

Postup zpracování:  Studie bude založena především na „desk research“ a analytických postupech. Bude 
doplněna a případně rozšířena dle zadání od Cedefopu odbornými pracovníky NPI ČR a v případě zájmu také 
odborníky z institucí sdružených v Národním konsorciu, či experty mimo Národní konsorcium. Odevzdána 
bude v angličtině po kontrole rodilým mluvčím nebo překladatelem, který ovládá danou terminologii. Před 
odesláním bude předložena Řídícímu výboru a Národnímu reprezentantovi k připomínkám a validaci. 

Aktivitu zastřešuje:                                              NPI ČR  

Podílející se instituce:                                                                           NVF 

Podílející se instituce (na požádání):                                            MŠMT, CZESHA, CSVŠ, SPTV, VÚPSV 

                                                                                                                   SSŠČMS, AVOŠ, MÚ, Eurydice   

Termíny plnění: 

Cedefop zašle zadání:      březen 2021 

NPI ČR rozešle požadavky:      začátek dubna 2021 

NPI ČR odevzdá výstup Cedefopu:      červen 2021 

 

Výstup 3b: Ad hoc tematická zpráva/studie – zadání bude specifikováno v průběhu roku 

V roce 2021 poskytnou členské sítě podle Cedefopu ad hoc tematickou podporu podle jeho požadavků.  

Zadání bude upřesněno v průběhu roku a může se pro jednotlivé členské země lišit. Výstupy mohou mít 
podobu zprávy, průzkumu, zajištění schůzky nebo workshopu, mobilizace stakeholderů, případně jinou 
formu, která slouží Cedefopu ke komparativním či analytickým účelům. Předmětem aktivit bude téma 
vyplývající z aktuální agendy evropské politiky odborného vzdělávání či z témat relevantních pro 
předsednické země EU. Konkrétně mohou výstupy být využity např. jako podklad pro setkání DGVT a Poradní 
výbor pro VET (ACVT), případně další tematické pracovní skupiny Evropské komise a jiná fóra.  

                                                      
1 Poslední z pěti cílů se týká zavedení systematického přístupu a příležitostí pro počáteční vzdělávání a další profesní rozvoj učitelů, 
instruktorů a mentorů působících v počátečním odborném vzdělávání jak ve škole, tak ve firemním prostředí.  

https://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/networks/refernet/thematic-perspectives/supporting-teachers-and-trainers
https://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/networks/refernet/thematic-perspectives/supporting-teachers-and-trainers
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Postup zpracování: Výstup bude vytvořen podle zadání a instrukcí Cedefopu odbornými pracovníky institucí 
sdružených v Národním konsorciu, případně i experty mimo Národní konsorcium. Pokud se bude jednat o 
zprávu či studii, bude před odesláním předložena Národnímu reprezentantovi a Řídícímu výboru 
k připomínkám a validaci.  

Aktivitu zastřešuje:  NPI ČR 

Podílející se instituce:  NVF 

Podílející se instituce (na požádání):     MŠMT, MPSV, CZESHA, CSVŠ, SPTV, VÚPSV, SOÚ AV, AIVD, SSŠČMS, 
AVOŠ, Eurydice (DZS)  

Termíny plnění:    bude specifikováno  

 

 

4. PROPAGACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ INFORMACÍ  

Výstup 4: Akce na podporu povědomí o odborném vzdělávání včetně národní webové stránky 
ReferNetu, sociálních médií a účasti na setkáních 

Národní konsorcium bude pokračovat v práci zaměřené na zvyšování povědomí o produktech Cedefopu a 
ReferNetu, a to zejména dle principů obsažených v Diseminační strategii vytvořené v roce 2020.  

NPI ČR bude provádět správu a aktualizaci národní webové stránky. V roce 2020 fungovala provizorní 
webová stránka, pro rok 2021 předpokládáme, že po dokončení nové podoby webu NPI ČR bude zafixována 
stabilní adresa. Budou zde umísťovány všechny hlavní výstupy a dokumenty z činnosti konsorcia. Na stránce 
budou zveřejňovány zprávy publikované na webu Cedefop, anotace zajímavých publikací a do češtiny 
překládány vybrané zahraniční novinky, které by mohly zajímat české čtenáře. (Podobu stránek Cedefop 
průběžně sleduje a hodnotí jejich kvalitu a vzhled.) 

V roce 2021 bude na základě požadavků Cedefopu podporována vhodná propagace ReferNetu a jeho výstupů 
na sociálních sítích (využíváme Facebook NPI ČR, FB a Instagram Europassu), online blozích, diskuzích na 
odborných fórech k OV (využíváme LinkedIn tematické skupiny P-KAP), atd. Rovněž bude v roce 2021 dle 
aktuálních možností pokračovat propagace ReferNetu a jeho výstupů prostřednictvím fyzické i online 
distribuce materiálů jako jsou zprávy, letáky, newslettery i osobní prezentace na vybraných akcích. Cedefop 
vyzývá partnery také k překladu jeho publikací do národních jazyků za účelem zvyšování povědomí o 
produktech Cedefopu.  

V této souvislosti je žádoucí, aby členové sítě umístili na své weby odkaz na ReferNet a také logo národní sítě.  

Pro rok 2021 uvažujeme o přípravě newsletteru a také o přípravě a zveřejnění medailonků členů sítě na 
webových stránkách ReferNetu.  

Postup zpracování: Správu webových stránek provádí průběžně NPI ČR. Členové konsorcia mohou dávat 
připomínky a návrhy na změny či vylepšení. Členové Národního konsorcia rovněž mohou pozvat zástupce 
ReferNetu, aby prezentoval ReferNet a/nebo jeho výstupy na své akci, případně doporučit další akce vhodné 
k prezentaci ReferNetu. Od členů Národního konsorcia se očekává další distribuce tištěných a online 
materiálů ReferNetu mezi jejich partnery. 

Aktivitu zastřešuje:  NPI ČR 

Podílející se instituce:  všichni členové Národního konsorcia podle svých možností 

Termíny plnění:  průběžně 

 


