Statut
Národního konsorcia Evropské referenční a expertní sítě odborného
vzdělávání
Článek 1
Úvodní ustanovení
(1) Národní konsorcium bylo ustaveno na základě výzvy Evropského střediska pro rozvoj
odborného vzdělávání a přípravy (Cedefop) č. NP/D/MWI/RNCAC/002/03 s podporou
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. V současné době jeho činnost vychází ze
smlouvy č. CEDEFOP REF. GP/DSI/REFERNET-FPA/001/20 mezi Cedefopem
a Národním pedagogickým institutem České republiky (NPI ČR).
(2) Národní konsorcium Evropské referenční a expertní sítě odborného vzdělávání (dále jen
„Národní konsorcium“) je složeno z českých organizací a institucí (dále „členové
konsorcia“), které mají aktivní vztah k oblasti vzdělávání a dobrovolně se zavázaly
spolupracovat na plnění úkolů v rámci Evropské referenční a expertní sítě odborného
vzdělávání (dále „ReferNet“), kterou založil Cedefop.
(3) Na základě čtyřleté rámcové smlouvy (viz odst. 1) uděluje Cedefop na činnost sítě roční
grant. Žádost o grant podává vždy Národní koordinátor. Na základě schválené grantové
žádosti uzavírá Cedefop s NPI grantovou smlouvu ČR („Specific Grant Agreement“) na
příslušný rok.

Článek 2
Činnost Národního konsorcia
(1) Národní konsorcium shromažďuje, třídí, analyzuje a poskytuje informace a podklady
z oblasti odborného vzdělávání a praktické přípravy v rámci celoživotního vzdělávání.
(2) Národní konsorcium se v souladu s cíli ReferNet podílí na plnění úkolů ve třech
základních oblastech:
a) poskytování informací o odborném vzdělávání formou tematických zpráv a tzv.
novinek,
b) poskytování aktuálních informací nezbytných pro doplňování online databází
Cedefop popisujících systém a politiku odborného vzdělávání,
c) šíření a propagace výstupů sítě ReferNet a organizace Cedefop.
Seznam úkolů sítě ReferNet ČR každoročně aktualizuje Národní koordinátor podle
pracovního plánu, který členům evropské sítě zadává Cedefop. Cedefop v průběhu
daného pracovního roku zpřesňuje nebo konkretizuje zadání některých výstupů.
(3) Při plnění úkolů Národní koordinátor spolupracuje, v závislosti na povaze úkolu, se všemi
institucemi Národního konsorcia. Spolupracovat může rovněž s nečlenskými
organizacemi a dalšími aktéry podílejícími se na systému odborného vzdělávání.
(4) Činnost konsorcia se řídí ročním plánem práce, který vymezuje a charakterizuje úkoly
jednotlivých členů Národního konsorcia v závislosti na podrobnostech specifikovaných
Cedefop. Roční plán práce je projednán v prezenční nebo distanční formě Řídícím
výborem a po zapracování připomínek je schvalován Plenárním zasedáním Národního
konsorcia. Roční plán práce je po schválení závazný pro všechny členy konsorcia.

Nevyhnutelné a odůvodněné ad hoc změny v průběhu plnění ročního plánu práce
projednává Řídící výbor a schvaluje Plenární zasedání členů ve zkráceném jednání1.
(5) Kvalita zpracování požadovaných informací a studií je zaručena především odbornou
kvalifikací autorů a zpracovatelů. Kvalita je v rámci konsorcia zajišťována také tím, že
v případě potřeby může Národní koordinátor konzultovat některé oblasti se členy sítě
nebo zaslat návrh výstupu k připomínkám členům Řídícího výboru. Validaci výstupů č.
1-3 provádí před odesláním do Cedefopu národní reprezentant (viz dále).
(6) Užívání autorských práv k publikacím a dalším produktům, které jsou vytvořeny v rámci
plnění smlouvy o ReferNetu, a jejich intelektuální vlastnictví upravuje Rámcová smlouva
CEDEFOP REF. GP/DSI/REFERNET-FPA/001/20 uzavřená mezi Cedefopem a NPI
ČR. Kromě toho podléhají regulaci zákonem 121/2000 Sb. (Autorský zákon). Jmenovitý
seznam autorů je vždy standardním způsobem uváděn přímo v publikaci.

Článek 3
Členové Národního konsorcia
(1) Národní konsorcium je složeno z českých organizací a institucí, které mají aktivní vztah
k oblasti vzdělávání a dobrovolně se zavázaly (formou „Letter of Intent“) spolupracovat
na plnění úkolů v rámci Národního konsorcia a národní sítě ReferNet.
(2) V jednotlivých letech může být podíl jednotlivých členů na plnění konkrétních úkolů
různý v závislosti na ročních plánech a upřesňování tématických a „ad hoc“ zpráv ze
strany Cedefopu.
(3) Složení Národního konsorcia se může měnit a to buď na základě přistoupení nového
člena, nebo odstoupení stávajícího člena Národního konsorcia.
(4) Přistoupení nového člena: potenciální člen konsorcia je osloven Národním koordinátorem
sítě nebo sám písemně osloví Národního koordinátora a projeví zájem stát se členem
konsorcia a zaváže se plnit v jeho rámci určité úkoly. Národní koordinátor o přistoupení
nového člena informuje ostatní členy konsorcia.
(5) Odstoupení člena: každý člen má právo z konsorcia vystoupit kdykoliv, pokud to
neohrozí plnění schváleného plánu práce v daném roce. O svém záměru odstoupit je
povinen informovat Národního koordinátora a Řídící výbor nejméně 2 měsíce před
plánovaným odstoupením. Národní koordinátor o odstoupení člena informuje ostatní
členy konsorcia.
(6) Seznam členů (institucí) je aktualizován každý rok a je zveřejněn na webových stránkách
sítě

Článek 4
Orgány Národního konsorcia
(1) Orgány Národního konsorcia jsou:
a) Plenární zasedání členů
b) Řídící výbor
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c) Národní koordinátor
d) Národní reprezentant.

Článek 5
Plenární zasedání členů
(1) Plenární zasedání členů je kolektivní orgán Národního konsorcia, účastní se jej
představitelé všech členů Národního konsorcia.
(2) Plenární zasedání členů se koná podle potřeby, nejméně však jednou ročně.
(3) Plenární zasedání členů svolává předseda Řídícího výboru spolu s Národním
koordinátorem. Mimořádná zasedání svolávají v případě potřeby Národní koordinátor a
předseda Řídícího výboru z vlastní iniciativy nebo na základě písemné žádosti nejméně
jedné třetiny členů konsorcia.
(4) Plenární zasedání členů Národního konsorcia zejména:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

schvaluje roční plán práce a zprávu o činnosti,
schvaluje návrhy na zlepšení fungování konsorcia,
projednává a bere na vědomí priority Cedefopu,
projednává a schvaluje stanoviska k fungování sítě ReferNet,
bere na vědomí změny ve složení Národního konsorcia,
schvaluje Statut a Jednací řád Národního konsorcia.

(5) Plenární zasedání členů Národního konsorcia se při jednání řídí procedurálními pravidly
vymezenými v Jednacím řádu Národního konsorcia.

Článek 6
Řídící výbor
(1) Řídící výbor Národního konsorcia (dále ŘV) má 7 členů, kterými jsou: předseda ŘV,
místopředseda ŘV a 5 dalších členů.
(2) Předsedou ŘV je zástupce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Je jmenován a
odvoláván příslušným ministerstvem.
(3) Místopředsedou ŘV je zástupce Ministerstva práce a sociálních věcí. Je jmenován a
odvoláván příslušným ministerstvem.
(4) V době nepřítomnosti předsedy jej zastupuje místopředseda nebo jiný pověřený člen ŘV.
(5) Dalšími členy jsou zástupci: Národního vzdělávacího fondu (NVF), Národního
pedagogického institutu České republiky (NPI ČR), Svazu průmyslu a dopravy (SP ČR),
Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) a Unie školských asociací
(CZESHA). Jmenují a odvolávají je příslušné instituce.
(6) Jednání ŘV svolává Národní koordinátor nebo předseda ŘV podle potřeby, nejméně však
jednou ročně. Mimořádné jednání ŘV může svolat v případě potřeby Národní koordinátor
či předseda z vlastní iniciativy nebo na základě písemné žádosti většiny členů ŘV.

(7) Všichni členové ŘV jsou si při rozhodování rovni. Řídící výbor jedná a rozhoduje
v souladu s podmínkami vymezenými ve smlouvě mezi Cedefopem a NPI ČR. O své
činnosti informuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které má zákonnou
odpovědnost za oblast počátečního vzdělávání.
(8) Řídící výbor zejména:
a) vypracovává postupy a způsoby plnění jednotlivých úkolů požadovaných
Cedefopem v rámci sítě ReferNet,
b) projednává a předkládá ke schválení Plenárnímu zasedání členů roční plán práce
a způsoby jeho plnění,
c) stanovuje si harmonogram schůzek na daný pracovní rok vycházející z plánu
práce,
d) iniciuje, projednává a schvaluje postupy směřující ke zlepšení fungování
Národního konsorcia,
e) posuzuje věcnou a obsahovou správnost vybraných zpráv a informačních souborů,
f) navrhuje a posuzuje náměty na zpracování článků a krátkých informací
o významných skutečnostech v oblasti národní vzdělávací politiky,
g) projednává návrhy na složení a změny ve složení Národního konsorcia,
h) projednává a předkládá ke schválení Plenárnímu zasedání členů Statut a Jednací
řád Národního konsorcia.
(9) ŘV se při jednáních řídí procedurálními pravidly vymezenými v Jednacím řádu.

Článek 7
Národní koordinátor
(1) Národním koordinátorem je zaměstnanec NPI ČR, který byl na této pozici schválen
Cedefop při podávání grantové žádosti.
(2) Národní koordinátor informuje ŘV o výsledcích jednání s Cedefopem, o důležitých
změnách týkajících se sítě ReferNet a o využívání finančních prostředků poskytovaných
na řešení úkolů v rámci kontraktu mezi Cedefopem a Národním koordinátorem.
(3) Národní koordinátor informuje Cedefop o stanoviscích ŘV.

Článek 8
Národní reprezentant
(1) Národní reprezentant sítě ReferNet ve vztahu vůči Cedefopu, zejména2:
a) podporuje grantovou proceduru,
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b) spolupracuje s Cedefopem na analytických, výzkumných a dokumentačních činnostech
v oblasti odborného vzdělávání, prezentuje priority a vize ČR v oblasti odborného
vzdělávání na plenárních zasedáních Cedefopu,
c) poskytuje Národnímu koordinátorovi podporu a spolupráci při plnění úkolů ReferNetu,
d) validuje výstupy 1-3 (více plán práce pro příslušný pracovní rok, smlouva s Cedefop)
vytvořené v rámci sítě ReferNet ČR a dohlíží na soulad poskytnutých informací
s národní politikou a strategií odborného vzdělávání,
e) spolu s Národním koordinátorem může na základě poptávky nebo potřeby MŠMT
rozhodovat o publikování některých běžných výstupů (zpráv) sítě ReferNet či
samostatných publikací také v českém jazyce. Činí tak v souladu s požadavky
Cedefopu na vzhled a copyright publikací.
(2) účastní se národních zasedání ReferNetu, plenárního jednání ReferNetu organizovaného
1x ročně Cedefopem a v případě potřeby také mezinárodních regionálních zasedání.
(3) Národní reprezentant je jmenován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a
schvalován Cedefopem.

Článek 10
Účast zástupců Národního konsorcia na mezinárodních jednáních sítě ReferNet
(1) Mezinárodních zasedání sítě ReferNet se účastní Národní koordinátor sám, případně v
zastoupení nebo v doprovodu jednoho člena týmu kompetentního pro řešení
projednávaných otázek nebo oblastí souvisejících s realizací projektu ReferNet.
(2) Existuje-li možnost účasti více osob než Národního koordinátora nebo jeho zástupce,
může Národní koordinátor nabídnout účast některému ze členů Řídicího výboru.
(3) Účastníci zasedání jsou povinni vypracovat z jednání zápis a informovat Řídící výbor o
jeho průběhu při národním zasedání.

Článek 11
Závěrečná ustanovení
(1) Statut Národního konsorcia nabývá účinnosti dnem 15. 9. 2004 na základě písemného
souhlasu všech členů Národního konsorcia.
(2) Veškeré změny a doplňky statutu podléhají, po projednání v Řídícím výboru, schválení
Plenárním zasedáním členů Národního konsorcia.
(3) Aktuální znění statutu bylo schváleno na online jednání členů Plenárního zasedáním dne
7. 12. 2020.

