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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, 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 (NPI ČR, NVF, MŠMT, MPSV, SP ČR, ČMKOS, CZESHA) 
a jeho úlohou je interní podpora aktivit projektu včetně diseminace informací o síti, jejích 
výstupech a výstupech Cedefopu, ale také připomínkování zpráv zasílaných Cedefopu (tj. 
zejména výstupů 1a, 2a, 3a, 3b  – 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 a v případě potřeby na dalších tematických zasedáních (vč. online 
formátu) organizovaných Cedefopem v průběhu roku, případně mezinárodních konferencích, které 
organizuje Cedefop pro odborníky z členských zemí (i mimo organizace sdružené v konsorciu ReferNet 
ČR). Mezinárodních zasedání pro zástupce ReferNetu se účastní Národní koordinátor nebo jím určený 
člen týmu NPI ČR, dle obsahového zaměření v případě potřeby a zájmu také vybraný člen Národního 
konsorcia. Výročního Plenárního zasedání sítě ReferNet pak také Národní reprezentant, který obdrží 
pozvánku přímo od Cedefopu.  

Aktivity zastřešuje: Národní koordinátor (NPI ČR) 

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

Termíny: 

Národní plenární zasedání a zasedání Řídícího výboru:  předběžně prosinec 2022 

Mezinárodní plenární zasedání (Cedefop):  předběžně  listopad 2022 

Tematicky zaměřené schůzky a konference:                        průběžně 2022  

Lze předpokládat, že minimálně v první polovině roku 2022 proběhnou všechny akce v online formě.  
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Plán věcných aktivit pro rok 2022 
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 odborném vzdělávání 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.  
Od roku 2022 jsou klíčovými dokumenty pro reporting o vývoji národní politiky v oblasti OV:  
Doporučení Rady EU o odborném vzdělávání a přípravě pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální 
spravedlnost a odolnost (24. 11. 2020). 
Členské státy jsou vyzývány k tomu, aby rozvíjely politiky odborného vzdělávání a přípravy podle následujících 
principů: 

 Odborné vzdělávání a příprava se aktivně přizpůsobují měnícím se potřebám trhu práce (programy 
jsou založeny na modulech nebo jednotkách výsledcích učení, jsou zavedeny mechanismy validace 
umožňující přenos a uznávání výsledků učení). 

 Základem odborného vzdělávání a přípravy je flexibilita a prostupnost (flexibilní a prostupné dráhy 
mezi počátečním a dalším vzděláváním). 

 Odborné vzdělávání a příprava jsou hnací silou inovací a růstu a připravují na digitální a ekologickou 
transformaci a na povolání, po nichž je velká poptávka. 

 Odborné vzdělávání a příprava jsou atraktivní volbou založenou na moderním a digitalizovaném 
poskytování odborné přípravy/dovedností. 

 Odborné vzdělávání a příprava podporují rovné příležitosti. 
 Odborné vzdělávání a příprava se opírají o kulturu zajišťování kvality. 

 
Deklarace z Osnabrücku (30. 11. 2020) doplňuje vizi a strategické cíle formulované v Doporučení Rady o OV 
a má rovněž přispět k zotavení po pandemii. Jako čtyři hlavní cíle na období 2021–2025 byly definovány:  

 odolnost a excelence prostřednictvím kvalitního, inkluzivního a flexibilního odborného vzdělávání,  
 vytvoření nové kultury celoživotního učení – relevance dalšího vzdělávání a digitalizace;  
 udržitelnost ve smyslu „zeleného“ přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě;  
 Evropský prostor vzdělávání a internacionalizace odborného vzdělávání (soutěže odborných 

dovedností) 
 

Reporting o vývoji v oblasti politiky OV představuje pro Cedefop zásadní zdroj informací pro monitorování 
postupu implementace cílů a aktivit vázaných na dva výše uvedené dokumenty. Rok 2022 je tzv. přechodové 
období, v průběhu kterého tým ReferNetu poskytne Cedefopu prostřednictvím nástroje VET REF jak aktuální 
faktické informace o vývoji v oblasti politiky OV a opatřeních přijatých v roce 2020, tak i o nových politikách 
a aktivitách, které byly zahájeny v roce 2021 a týkají se rovněž implementace cílů v obou výše uvedených 
dokumentech.   

Pro zdárné splnění úkolu Cedefop zorganizuje webináře a také setkání zástupců zemí s jejich country 
manažery. Výroční zprávy ReferNetu o pokroku ve vývoji politik zůstanou hlavním zdrojem informací 
Cedefopu pro integrované monitorování implementace cílů a opatření doporučení v oblasti odborného 
vzdělávání a přípravy a Osnabrücké deklarace. Rok 2022 je přechodným rokem, během kterého budou 
podrobněji definovány modality a ve spolupráci s partnery ReferNetu bude dosaženo konečné dohody 
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o navrhovaném postupu. Cedefop v posledním čtvrtletí roku 2022 zpracuje z národních vstupů ve VET REF 
přehled o politice odborného vzdělávání jednotlivých zemí a také časovou osu vývoje politiky odborného 
vzdělávání a přípravy – tento online vizualizační nástroj bude spuštěn v roce 2022.  

Aktualizace údajů bude využita 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:  Výstup bude vypracován 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 předložen Národnímu reprezentantovi k připomínkám a validaci. V případě potřeby 
budou za ČR připomínkovány a validovány produkty (typu souhrnná zpráva), 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, SP ČR, ÚZS, CZESHA, VÚPSV, AVOŠ, AIVD,    

                                                                         SSŠČMS, SPTV,  MÚ Brno, ICV. 

Termíny plnění:   

Cedefop zašle zadání: prosinec 2021 

NPI ČR rozešle partnerům požadavky:  15. leden 2022 

Podílející se instituce poskytnou požadované podklady:    28. únor 2022 

NPI ČR odevzdá zprávu (v anglické verzi) Cedefopu:   do 15. 3. 2022 

Vypořádání připomínek ze strany Cedefopu:              březen-květen 2022 

Případné připomínky ze strany Cedefopu budou vypořádány s podílejícími se členy konsorcia do dvou měsíců 
od jejich obdržení. 

 

 

Výstup 1b: Vizualizační nástroj - časová osa vývoje politiky odborného vzdělávání 

Cedefop pracuje od roku 2019 na tvorbě databáze, která představí vývoj politiky odborného vzdělávání 
v Evropě. Časová osa poskytne přehled o vývoji národních politik a jejich implementaci a bude interaktivním 
způsobem prezentovat informace, které umožní prozkoumat politiky a iniciativy odborného vzdělávání 
a přípravy v Evropě, identifikovat vztahy mezi nimi i spojitosti s evropskými prioritami v oblasti odborného 
vzdělávání a přípravy a nabízet možnost filtrovat a porovnávat informace podle tématu, země a dalších 
relevantních kritérií. Ex-ante hodnocení pilotní verze časové osy proběhlo za přispění členů Národního 
konsorcia v roce 2021. Verze bude spuštěna koncem roku 2022 a bude obsahovat informace z VET REF 
doplněné v období leden-březen 2022.  

Počáteční vložení dat provede Cedefop, partneři ReferNet budou tento proces podporovat ověřováním dat 
a poskytováním zpětné vazby k pilotnímu nástroji. 

Detailnější informace budou komunikovány počátkem roku 2022.  
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Aktivitu zastřešuje:  NPI ČR  

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

Termíny plnění:      

Cedefop poskytne partnerům  přístup do pilotní verze:                                                                     duben 2022 

Seznámení partnerů s funkcionalitami a poskytnutí zpětné vazby Cedefopu:                               květen 2022 

Kontrola národních dat :                                                                                                                             říjen 2022 

 

Výstup 1c: Novinky v odborném vzdělávání v ČR 

Síť ReferNet pravidelně informuje Cedefop a zahraniční čtenáře o novinkách v oblasti odborného vzdělávání 
a souvisejících tématech (vývoj trhu práce, kariérové poradenství, validace, politika zaměstnanosti, 
vzdělávání dospělých, atd.) několikrát ročně také prostřednictvím krátkých aktualit žurnalistického 
charakteru. Téma by se mělo vztahovat k evropské agendě, zejména pak k prioritám Doporučení Rady 
o odborném vzdělávání a přípravě pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost, 
k prioritám předsednických zemí, specifickým, k Osnabrücké deklaraci, Evropské agendě dovedností, 
prioritám zemí předsedajícím Radě EU, ale také specifickým doporučením jednotlivých zemím v tematicky 
souvisejících oblastech. Články jsou zveřejňovány na webu Cedefopu a jsou využívány odborníky z celé 
Evropy. Kromě toho slouží jako další podklad, který Cedefop využívá pro zpravodajství účastníkům výročních 
zasedání DGVT a ACVT.  Tyto krátké články mohou zároveň sloužit jako příklady inspirativní praxe ze zahraničí. 
Zprávy je možné doplnit odkazy na dokumenty, webové stránky, připojit je možné také loga, fotografie či 
grafiku za předpokladu, že jsou v editovatelném formátu a neporušují autorská práva.  

Jedna ze zpráv zpracovaná zemí předsedající Radě EU (týká se ČR ve 2. pol. 2022) bude zveřejněna v rozsahu 
max. 300 slov v Cedefop „Skillset and Match“ magazine a bude akceptována jako jedna ze tří požadovaných 
novinek. Tato novinka bude vytvořena v období květen-červen 2022.  

Postup zpracování: Národní konsorcium vypracuje alespoň 3x ročně článek o novinkách v oblasti odborného 
vzdělávání. Konkrétní zaměření článků vybírá Národní koordinátor po dohodě s 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:                                 MŠMT 

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

Termíny plnění:    předběžně březen, červen, říjen 2022 

 

2. Reporting o systému odborného vzdělávání 

Porozumění vnitrostátním systémům odborného vzdělávání a přípravy, jejich charakteristikám, vývoji 
a prioritám je klíčovým prvkem na různých úrovních procesu koordinace a rozvoje odborného vzdělávání 
a přípravy; je také předpokladem pro srovnávací práci a analýzu. Tzv. krátké popisy národních systémů 
odborného vzdělávání a přípravy (short descriptions) jsou připravovány Cedefopem z podkladů zajištěných 
národními partnery sítě ReferNet a představují komplexní informační zdroj, který se také používá pro 
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politické dokumenty a zprávy evropských a mezinárodních institucí. Spotlight on VET (Zaostřeno na odborné 
vzdělávání) představuje v kostce klíčové rysy národního systému OV.  Jde o výstupy, které tvoří v pracovním 
roce pouze dvě země předsedající Radě EU, v prvním pololetí 2022 bude tento výstup zpracovávat také Česká 
republika.  

Nutná je pravidelná komunikace mezi Cedefop a partnerskou zemí. Předpokládají se návštěvy country 
manažera v ČR, s ohledem na pandemickou situaci budou řešeny online setkáními.  

Výstup 2a:  VET in Czechia – Short description  

Za účelem zviditelnění odborného vzdělávání a přípravy v zemích předsedajících Radě EU spolupracují 
partneři Cedefop a ReferNet na vydávání tištěných publikací na základě svých aktualizovaných nejnovějších 
informací v databázi odborného vzdělávání a přípravy v Evropě. Zprávy budou zveřejněny v angličtině, a po 
dohodě také v jazyce předsedající země. Vzhledem k tomu, že tato publikace by měla být k dispozici 
předsednictví, připravuje se v průběhu předchozího semestru, v případě ČR jde o přípravu v prvním pololetí 
roku 2022.  

Postup zpracování: 

Tyto tištěné publikace budou distribuovány společně s Spotlights (viz výstup 2b) během konferencí a akcí 
předsednictví, například při zasedání DGVT. Partneři Cedefop a ReferNet budoucí předsednické země budou 
diskutovat o struktuře Short description. Cedefop připraví první návrh v souladu s dohodnutou strukturou. 
Vycházet bude z textu v databázi odborného vzdělávání a přípravy v Evropě, přičemž rozsah textu bude 
přibližně 50 stran. ReferNet ČR doplní návrh připravený Cedefopem o aktuální informace.  Cedefop dokument 
zkontroluje a upraví, přidá další části (předmluvu, abstrakt) a zajistí proces publikace. Cedefop může zajistit 
překlad publikace do úředního jazyka předsednické země. Tisk bude proveden na vyžádání. Příprava krátkého 
popisu vyžaduje úzkou spolupráci mezi partnerem ReferNet a Cedefopem. To může zahrnovat společná 
pracovní setkání v Praze či v Soluni nebo setkání v online formátu. Text bude zkontrolován a validován 
Národním reprezentantem (MŠMT).  

Tato publikace si klade za cíl zatraktivnit informace o sytému OV a zvýšit jeho vizibilitu pro mezinárodní 
stakeholdery.  Zároveň poskytuje ověřené informace pro konference a další akce v průběhu předsednictví. 

Aktivitu zastřešuje:    NPI ČR 

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

Termíny plnění: 

Cedefop zašle zadání (včetně předvyplněného dokumentu):    15. leden 2022 

NPI ČR rozešle v případě potřeby podklady členům konsorcia:   15. únor 2022    

NPI ČR odešle Cedefopu aktualizovaná a doplněná data:     30. duben 2022 

Zpětná vazba Cedefopu, editace, případně překlad, tisk:   květen  2022 

 

Výstup 2b: Spotlight on VET in Czechia – Zaostřeno na odborné vzdělávání v ČR  

Jedná se o informační leták v rozsahu šesti stran, jehož cílem je představit klíčové jevy systému OV, silné 
stránky a výzvy a na ně reagující systémová opatření. Leták obsahuje rovněž schéma vzdělávací soustavy 
a vybraná data o systému v podobě grafů (jedná se zpravidla o data o poměru středoškoláků ve všeobecném 
a odborném vzdělávání, o zaměstnanosti absolventů, předčasných odchodech ze vzdělávání a účastnících 
celoživotního učení). Leták ve spolupráci s Cedefop připravují pouze dvě země, které v daném roce předsedají 
Radě EU.  
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Postup zpracování: 

Členská země vychází při přípravě Spotlight ze souborné publikace Spotlight on VET – 2020 Compilation, 
přičemž aktualizuje údaje.  

Vyžadována je validace ze strany Národního reprezentanta. Návrh je Cedefopu odevzdán ve formátu word 
s vyznačenými změnami.  

Cedefop zajišťuje publikaci Spotlight na webu Cedefopu v pdf formátu a tisk na vyžádání předsednické země. 
Může zajistit také překlad do národního jazyka.  

Detailní postup, včetně termínů je domlouván s tzv. country manažerem. Spotlight by měl vzniknout do 
poloviny května 2022 (práce budou probíhat od dubna 2022).  

Aktivitu zastřešuje:    NPI ČR 

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

Termíny plnění: 

Cedefop zašle zadání (včetně předvyplněného dokumentu):    1. duben 2022 

NPI ČR rozešle v případě potřeby podklady členům konsorcia:   8. duben 2022    

NPI ČR odešle Cedefopu aktualizovaná a doplněná data:     15. květen 2022 

Zpětná vazba Cedefopu, editace, případně překlad, tisk:   květen – červen 2022 

 

Pozn. Každá předsednická země participuje také na přípravě krátkého animovaného videa v angličtině 
a jedna z novinek o odborném vzdělávání (výstup 1c) v rozsahu 300-330 slov je publikována v Cedefop Skillset 
and Match. Přípravy balíčku předsednických výstupů proběhne v úzké spolupráci s Cedefop do konce května 
2022.  

 

3. Ad hoc tematická a jiná podpora, tzv. Tematické zprávy/studie 

Výstup 3a: Předčasné odchody z odborného vzdělávání (Monitoring early leaving from VET) 

Tato tematická zpráva se bude věnovat předčasným odchodům ze vzdělávání. Novým evropským 
strategickým cílem je snížit do roku 2030 předčasné odchody pod úroveň 9%. Připravuje se nové doporučení 
zaměřené na cesty ke školnímu úspěchu a boji proti předčasným odchodům. V datech o předčasných 
odchodech jsou však podle zjištění Cedefopu mezery. V hledáčku Cedefopu je také dopad pandemie na 
předčasné odchody ze vzdělávání. Srovnatelná data však napříč EU však chybí.  

Cedefop bude s největší pravděpodobností zjišťovat od členských zemí následující informace:  

- zda existují data podle požadované specifikace;  
- zda je zavedeno pravidelné národní monitorování a jaké údaje se shromažďují;  
- zda jsou zavedeny systémy včasného varování k identifikaci ohrožených žáků a studentů;  
- zda existují národní strategie/programy/iniciativy k identifikaci a podpoře předčasných odchodů 

nebo těch, kteří jsou jimi ohroženi; 
- které instituce na národní úrovni spravují požadovaná data  

Cedefop v předběžném zadání předpokládá, že získá od zapojených zemí informace, které se budou dále 
týkat :  

- diferenciace vzdělání a předčasných odchodů podle zaměření;  
- diferenciace předčasných odchodů podle sociodemografických proměnných;  
- periodicity dat;  
- která data mohou být získána/poskytnuta - procenta / součty 
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Postup zpracování:  Cedefop připraví online dotazník. Výstup 3a nebude mít fázi připomínek ze strany 
Cedefopu, v případě potřeby budou položeny doplňující otázky. V průběhu prvního čtvrtletí budou upraveny 
obsahové požadavky a termíny, protože ve většině zemí nebudou na jaře data k dispozici.  

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 2022 

NPI ČR rozešle požadavky:      začátek dubna 2022 

NPI ČR odevzdá výstup Cedefopu:      červen 2022 

 

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

V roce 2022 poskytnou členské sítě 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.  

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:    2. pololetí – bude specifikováno v průběhu roku  

 

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.  

Cedefop podporuje výměnu informací mezi členskými zeměmi prostřednictvím diskuzního fóra na 
mezinárodní platformě ReferNetu.  

NPI ČR bude i nadále provádět správu a aktualizaci národní webové stránky. Doména vede na projektovou 
stránku ReferNetu na novém webu NPI ČR. Budou zde umísťovány odkazy na všechny výstupy (po zveřejnění 
Cedefopem) a dokumenty související s činností 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.) 
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V roce 2022 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 2022 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, především 
těch, které budou organizovány v rámci předsednictví. Cedefop vyzývá partnery také k překladu jeho 
publikací do národních jazyků za účelem zvyšování povědomí o produktech Cedefopu.  

Zejména v souvislosti s předsednictvím Radě EU je žádoucí, aby si členové sítě ReferNet ČR umístili web své 
organizace odkaz na národní webové stránky ReferNet ČR a také logo národní sítě. Rozeslání loga zajistí tým 
NPI ČR.  

V roce 2022 budeme pokračovat v distribuci newsletteru NPI ČR k evropským sítím, k jehož odběru je možné 
se přihlásit na této adrese: http://www.nuv.cz/projekty/refernet/newsletter. Podle závěrů z dotazníku 
zpětné vazby získané v druhé polovině prosince 2021 od členů sítě bude zájemcům nabídnuta možnost 
publikovat informace na národním webu http://www.nuv.cz/projekty/refernet o novinkách souvisejících 
s odborným vzděláváním a dále propojovat weby organizací.   

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 

http://www.nuv.cz/projekty/refernet/newsletter
http://www.nuv.cz/projekty/refernet

