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I.

O projektu ReferNet

ReferNet je projekt iniciovaný Evropským střediskem pro rozvoj odborné přípravy (Cedefop),
agenturou Evropské komise zaměřenou na rozvoj odborného, počátečního
i dalšího vzdělávání v širších souvislostech.
Hlavním úkolem ReferNetu je zpracovávání periodických přehledově-analytických zpráv o
systému a politice odborného vzdělávání v dané zemi sloužících zejména jako:


podklady pro politické rozhodování Evropské komise v oblasti evropského odborného
vzdělávání (počáteční i další), pro stanovování optimální strategie do budoucna, a pro
tvorbu specifických doporučení Evropské komise pro jednotlivé země v oblasti
odborného vzdělávání



nástroj monitoringu vývoje odborného vzdělávání v evropských zemích, a k
mezinárodnímu srovnávání situace v jednotlivých zemích,



zdroj příkladů dobré praxe a dalších informací využitelných při rozhodování tvůrců
národních politik a dalších expertů.

Zejména v posledních letech v kontextu Strategie EU 2020 stoupá význam ReferNetu jako
klíčového nástroje pro hodnocení postupu jednotlivých zemí k realizaci cílů Strategie EU
2020 a pro tvorbu specifických doporučení Evropské komise pro jednotlivé země v oblasti
odborného vzdělávání (jedná se jak o reporting dlouhodobějšího vývoje ve vztahu k cílům
strategie a tak o ad hoc reporting národních opatření souvisejících např. s doporučeními,
které ČR obdržela v rámci tzv. „Evropského semestru“).
Česká republika se k síti ReferNet připojila v roce 2004 spolu se vstupem do EU. V čele
každé národní sítě stojí národní koordinátor, který na svoji činnost získává grant od
Cedefopu podmíněný spolufinancováním ze strany národních orgánů. V ČR se od začátku
projektu se na pozici národního koordinátora střídají po dvou letech Národní vzdělávací fond
o.p.s. (NVF) a Národní ústav pro vzdělávání (NÚV). Toto střídání je zakotveno smluvně mezi
oběma partnery a podpořeno ze strany MŠMT.
Garantem projektu je národními orgány jmenovaný národní reprezentant sítě ReferNet osoba odpovídající za odbornou kvalitu a relevanci výstupů projektu a garantující procesy
související s realizací projektu na národní úrovni.
V listopadu 2011 byla uzavřena na období 2012-2015 čtyřletá rámcová smlouva
mezi Cedefopem a Sdružením ReferNet ČR1. V rámci této smlouvy Cedefop kažoročně
uzavírá s národním koordinátorem Specifickou smlouvu o konkrétních pracovních úkolech na
další rok.
V roce 2016 zastával funkci národního koordinátora Národní ústav pro vzdělávání
(NÚV).

II. Zpracované výstupy
Aktualizace dotazníku o politice odborného vzdělávání (VET Policy Report)
V pracovním roce 2016 konsorcium zpracovalo strukturovanou podkladovou zprávu za ČR,
která se týkala pěti střednědobých cílů a principů stanovených v závěrech ze setkání
ministrů pro vzdělávání v Rize (červen 2015). Členské země se ve zprávě zaměřily na své
priority směrem ke střednědobým cílům a na způsoby, jakými je na národní úrovni plní.
Zpráva o politice odborného vzdělávání slouží Cedefopu jako významný zdroj informací pro
přípravu nejrůznějších přehledů o pokroku, které učinily jednotlivé země v oblasti plnění
společných cílů, ale i k přípravě souhrnných analytických zpráv. Údaje získané v roce 2016
budou sloužit jako podklad pro průběžnou zprávu o dosažení pokroku při plnění
1

„Sdružení ReferNet ČR“ vzniklo za účelem realizace mezinárodního grantového projektu ReferNet č.
GP/RPA/ReferNet-FPA/001/11 na základě smlouvy mezi dvěma klíčovými aktéry – Národním ústavem pro
vzdělávání a Národním vzdělávacím fondem.
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střednědobých cílů, kterou Cedefop zpracuje v roce 2017 jako důležitý podklad a zdroj
informací pro Evropskou komisi.
Dotazníková forma zprávy zůstala i v letošním roce zachována, výhodou však bylo, že
dotazník byl oproti předchozímu období kratší a byl uživatelsky přívětivější, zejména pokud
jde o informace týkající se stupně implementace jednotlivých opatření (plánované nebo
realizované), typu těchto opatření (regionální/národní). Zpráva se zpracovávala v prostředí
online platformy, kterou pro tyto účely vytvořil Cedefop. Z toho důvodu bylo zadání
Cedefopem zpracováno až na konci dubna a termín pro odevzdání byl stanoven na polovinu
června 2016. Zprávu validovala před odesláním do Cedefopu národní reprezentantka.
Protože však export z online platformy nebyl uživatelsky příznivý, nebyl dotazník letos
zavěšen na webové stránky. Cedefop připravil také pro členské země zpětnovazební
dotazník a na základě získaných zjištění bude příští rok práci s platformou vylepšovat.
Zpráva bude sloužit jako podklad pro ACVT, průběžnou zprávu k plnění cílů závěrů z Rigy,
která bude zpracována v roce 2017 a pro závěrečnou zprávu o politice OVP v Evropě v roce
2020.
Popis systému odborného vzdělávání (VET in Europe – Country report).
V letošním roce byla tato zpráva po dvou letech opět aktualizována. Žádná nová témata se
však v letošním zadání neobjevila.
Partnerem nyní již povinného peer review, které v roce 2014 Cedefop zavedl kvůli podpoře
srozumitelnosti pro zahraniční čtenáře, bylo Nizozemí a česká zpráva byla velmi pozitivně
hodnocena. Peer review proběhlo v srpnu a zpráva byla vložena do systému Cedefop
v polovině září. Byla však odevzdána v podobě revizí, s nimiž bude Cedefop ještě dále
pracovat. Z toho důvodu nebyla zatím zveřejněna na webových stránkách ReferNetu ani
v podobě návrhu.
Průzkum mobility v počátečním odborném vzdělávání (Pilot survey on IVET mobility
questionnaire)
V květnu minulého roku vypracoval ReferNet Česká republika ve spolupráci s Domem
zahraniční spolupráce pro Cedefop podrobnou zprávu o mobilitě žáků v počátečním
odborném vzdělávání. Zpráva má formu rozsáhlého online dotazníku, jehož cílem bylo zjistit
a zhodnotit, jaká je situace v členských zemích EU v oblasti podpory a propagace mobility v
rámci Evropy i mimo ni, jaké jsou z hlediska mobility nejčastější překážky a slabiny v politice
odborného vzdělávání jednotlivých zemí a jaká je metodika monitorování mobility.
Dotazník se zaměřil na podmínky mezinárodní učební mobility mladých lidí (žáků) ve čtyřech
tematických oblastech, a to prostřednictvím 120 otázek na témata: informace a poradenství o
možnostech učební mobility (viditelnost a dostupnost kontaktních míst); administrativní a
institucionální otázky vztahující se k učební mobilitě v zahraničí; uznávání výsledků učení a
partnerství a financování. Dotazník vychází z Doporučení Rady- dokumentu Mládež
v pohybu (2011) a sleduje, jak jsou jednotlivé oblasti tohoto Doporučení na národní úrovni
implementovány. Tento dokument podporuje mobilitu mladých lidí a vyzývá k vytvoření
metodologického rámce určeného k monitorování pokroku v podpoře mobility učících se
osob. Ve stejném se Rada zavázala rozšířit do roku 2020 rozšířit možnosti mobility ve
vzdělávání pro všechny mladé lidi v Evropě, a to tak, aby alespoň 6 % osob ve věku 18-34
let získalo v průběhu své počáteční odborné přípravy zahraniční zkušenost a minimálně 20%
absolventů vysoké školy získalo v průběhu studia vzdělávací zkušenost v zahraničí.
Cedefop dotazníky z jednotlivých zemí upravil do podoby souhrnných národních zpráv, které
za jednotlivé země validovali národní reprezentanti. Tato národní zpráva byla v letošním roce
aktualizována.
V letošním roce pokračoval dále sběr údajů, a to nově prostřednictvím online průzkumu o
mezinárodní mobilitě žáků v počátečním odborném vzdělávání, jehož cílem bylo zjistit
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podmínky pro mobilitu, tedy v celkem všech deseti klíčových tematických oblastech
identifikovaných ve výše zminovaném dokumentu Mládež v pohybu.
Šetření bylo proto v letošním roce doplněno o dalších 50 otázek v 6 tématech, Motivace k
účasti na činnostech spojených s nadnárodní mobilitou ve vzdělávání, Příprava na mobilitu,
Kvalita příležitostí- tyto části byly zpracovány v květnu a témata Přenositelnost grantů a
půjček, Znevýhodnění studující a Úloha šiřitelů se pak zpracovávala v listopadu 2016.
Šetření probíhalo ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce ( Erasmus+) a Tandem
(Česko-německý program výměn).
Průzkum proběhl v souvislosti se snahami Cedefopu o vytvoření tzv. Mobility Scoreboard,
nového nástroje, který umožní politickým činitelům identifikovat překážky i slabá místa
v politice i praxi. Fakt, zda mobilita je či není součástí národní politiky odborného vzdělávání,
se v jednotlivých zemích významně liší. Smyslem vzniku tohoto nástroje je podpořit reformy
v oblasti mobility v počátečním odborném vzdělávání, podpořit mobilitu v programu
Erasmus+ a další iniciativy v oblasti mobility obecně. Zásadní je přitom podpora kvality
mobilit a také podpora delších period mobility. Mobility Scoreboard má monitorovat přístup
jednotlivých zemích v politice učební mobility. Tento nástroj je společným dílem Cedefop a
Eurydice a využívá všech podkladů, které poskytly členské země. Byl slavnostně spuštěn
8.12. u příležitosti Evropského týdne odborných dovedností (VET Skills Week) a zapadá i do
doporučení Nové agendy dovedností, která zkušenost s mobilitou akcentuje. Scoreboard je
možné využívat na tomto odkazu http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-andresources/data-visualisations/mobility-scoreboard/
Šetření provedené v roce 2015 naleznete zde: http://refernet.cz/odborne-vzdelavani-vcr/popis-systemu-odborneho-vzdelavani
Zaostřeno na odborné vzdělávání (Spotlight on VET)
Jedná se o informační leták v rozsahu šesti stran, jehož cílem je představit klíčové jevy, silné
stránky a výzvy národního systému. V roce 2013 Cedefop vytvořil jednotnou grafickou
podobu letáku a zejména vizuálně sjednotil schéma vzdělávacích soustav všech členských
zemí. V letošním roce se podařilo zajistit tisk aktualizované anglické a české verze.
Aktualizace spočívala především v uvedení nového ISCED (ISCED-P 2011), úpravy zdrojů,
grafů a poměrů odborné a teoretické výuky a v obsahovém přepracování částI letáku.
Anglická i česká verze jsou k dispozici v oddíle Leták Zaostředno na odborné vzdělávání na
http://www.refernet.cz/odborne-vzdelavani-v-cr/popis-systemu-odborneho-vzdelavani,

Tematické studie (tzv. „Articles“, nově Thematic Perspectives) nebo průzkumy
Počínaje rokem 2013 začaly být sítí ReferNet zpracovávány kratší tematické studie
v rozsahu 10-20 stran, jejichž téma volí Cedefop vždy na základě aktuálních priorit evropské
vzdělávací politiky. Jsou obvykle zpracovávány dvakrát ročně. Jejich cílem je poskytnout
základní přehled o zvolené problematice na národní úrovni zejména pro účely mezinárodní
komparace, slouží rovněž jako podkladový materiál pro další práci Cedefopu a následně i
Evropské komise.
V červnu byl Cedefopem zadán ke zpracování první letošní průzkum, jehož téma bylo pro
některé země poměrně aktuální, protože šlo o problematiku migrantů – v tomto případě ve
vztahu k programům odborného vzdělávání a/nebo přípravy. Evropská komise považuje
včasnou integraci těchto osob na trh práce za klíčový předpoklad jejich následné integrace
do společnosti a současně i možný přínos dané zemi ve smyslu identifikace stávajících
dovedností a jejich dalšího rozvoje. Jednalo se o zadání v podobě rozsáhlé tabulky, jejímž
cílem bylo zmapovat v zemích existující opatření – ve smyslu zavedených programů
odborného vzdělávání/přípravy určených výlučně dospělým migrantům nebo humanitárním
azylantům. Identifikovaná opatření a programy pak byly podle zadaných kritérií do hloubky
rozpracovány (např. včetně vynaložených nákladů).
Česká republika ve spolupráci s MVČR informovala o Státním integračním programu a
kurzech českého jazyka a základů demokracie. Jazyková znalost je předpokladem
snadnějšího vstupu na trh práce i do jakéhokoliv programu odborné přípravy. Osoby
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s udělenou mezinárodní ochranou mají v ČR stejné postavení jako občané ČR, a to jak
v oblasti zaměstnání, tak i sociální a zdravotní oblasti.
Druhá studie byla přesunuta na červen roku 2017. Studie by měla přinést popis národních
strategií v sektoru vzdělávání, přípravy a zaměstnanosti a jejich dopad. Vytvořeny by měly
být minimálně dva příklady konkrétní praxe – opatření zaměřená na nezaměstnané dospělé
a především reintegraci dlouhodobě nezaměstnaných osob a dále opatření zaměřená na
mladé lidi do 25 let, kteří jsou mimo trh práce i vzdělávání (NEET) a způsoby práce s těmito
ohroženými skupinami.
Předpokládáme spolupráci s MPSV.

Novinky z oblasti odborného vzdělávání v ČR
.
Síť ReferNet pravidelně informuje Cedefop o vývoji v odborném vzdělávání a souvisejících
tématech prostřednictvím krátkých aktuálních článků zasílaných od letošního roku již
minimálně 4x ročně. Články jsou zveřejňovány na webu Cedefopu, prostřednictvím jeho
online zpravodajství rozesílány odborníkům z celé Evropy, a rovněž slouží jako podklad,
který Cedefop využívá pro zpravodajství účastníkům výročních zasedání DGVT (Direktorát
EK pro odborné vzdělávání a přípravu) a Poradního výboru pro odborné vzdělávání
(Advisory Commitee for Vocational Education and Training). Mělo by se jednat o články,
které svým rozsahem nepřekročí délku 500 slov a budou mít informační hodnotu pro čtenáře.
Od roku 2013 jsou tyto krátké zprávy také využívány pro monitoring procesů probíhajících na
národní úrovni v souvislosti s doporučeními Evropské komise v rámci tzv. Evropského
semestru. V roce 2016 tým ReferNetu ČR zpracoval čtyři novinky, které jsou k dispozici
v české i anglické verzi na na webových stránkách Refernetu: http://www.refernet.cz/politikaodborneho-vzdelavani v sekci Krátké zprávy o dění v odborném vzdělávání v ČR.
V první letošní novince jsme se věnovali nové webové platformě Koopolis, která je určena
všem profesionálům pohybujícím se v oblasti dalšího vzdělávání, od veřejné správy, služeb
zaměrástnanosti přes vzdělavatele po zaměstnavatele a neziskové organizace.
Druhá zpráva se zaměřila na zhodnocení přínosu Roku průmyslu, jímž byl vyhlášen rok
2015. V jeho průběhu došlo k prosazení systémových změn, uzavření sektorových dohod ve
vybraných odvětvích a odehrálo se více než 400 akcí zaměřených na propagaci odborného
vzdělávání a spolupráce světa vzdělávání se světem průmyslu.
Tématem třetí zprávy byl návrh reformy financování regionálního školství, který v první půli
roku 2016 připravilo MŠMT a v současné době čeká na schválení Parlamentem ČR.
Reforma se týká škol zřizovaných kraji a obcemi. Navrhovaná reforma řeší objektivní rozdíly
vzdělávacích soustav v jednotlivých krajích, odstraňuje rozdílné financování stejných oborů
vzdělání, nerovnosti v odměňování zaměstnanců, negativní dopady snížení počtu žáků.
Významným způsobem eliminuje u středních škol nutnost přijímat co největší počet žáků bez
ohledu na jejich studijní předpoklady v zájmu získání nezbytného objemu finančních
prostředků pro svoji činnost.
Poslední letošní zpráva se zabývala větším důrazem na zapojení zaměstnavatelů do
procesu vzdělávání v ČR. Podniky v České republice se v posledních letech v době
opětovného ekonomického růstu potýkají s nedostatkem kvalifikovaných pracovních sil,
absolventi často vstupují na trh práce s nedostatečnou úrovní praktických dovedností. Tyto
důvody jsou v pozadí rostoucích snah o větší propojení světa vzdělávání a podnikové praxe.
Fakt, že ochota zaměstnavatelů i školské strany spolupracovat je stále větší, svědčí nedávné
uzavření dohody mezi klíčovými zástupci zaměstnavatelů (Hospodářská komora ČR, Svaz
průmyslu a dopravy ČR, Agrární komora ČR a Konfederace zaměstnavatelských a
podnikatelských svazů ČR) o rozdělení odpovědnosti za jednotlivé oblastí počátečního
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odborného vzdělávání. Byl připraven pozměňovací návrh novely školského zákona, který je
v současné době také čeká na schválením Parlamentem ČR. Návrh školám ukládá
spolupráci se zaměstnavateli prohlubovat.
Všechny zprávy jsou k dispozici v české i anglické jazykové verzi v části Krátké zprávy o
dění v odborném vzdělávání v ČR izde: http://refernet.cz/politika-odborneho-vzdelavani
Národní webová stránka ReferNetu
NVF průběžně spravoval a doplňoval webovou stránku www.refernet.cz. Stránka je
pravidelně z hlediska vzhledu a funkčnosti velmi dobře hodnocena Cedefopem. Stránky jsou
automaticky propojeny s webovými stránkami Cedefop i členů mezinárodní sítě ReferNet. To
umožňuje uživatelům sledovat všechny aktuality, novinky a publikace Cedefopu. Existuje
také možnost přihlášení zájemců k oděru RSS zpráv. Kromě zpráv byly na webové stránky
průběžně zařazovány aktuality v českém jazyce – jak z českého prostředí, tak překlady ze
zahraničních zpráv z oblasti odborného vzdělávání. Pravidelně byly překládány do češtiny
informace ze stručných zpráv Cedefopu – tzv. Briefing Notes, a VET Alert, přehled o
nejnovějších publikacích Cedefopu z oblasti VET.
Akce na podporu povědomí o odborném vzdělávání a ReferNetu („Visibility actions“)
V návaznosti na Diseminační strategii aktualizovanou v roce 2013 a za přispění členů
konsorcia byl začátkem roku 2016 vytvořen předběžný plán akcí podporujících povědomí o
odborném vzdělávání a projektu ReferNet.
V roce 2016 pokračovalo vydávání elektronického zpravodaje ReferNet Info, který o
aktivitách ReferNetu a Cedefopu kromě členů Národního konsorcia informuje i dalších více
jak 200 zástupců institucí působících v odborném vzdělávání a souvisejících oblastech
v rámci ČR (první číslo za rok 2016 vyšlo v srpnu, vydání druhého je plánováno na konec
prosince).
-

ReferNet byl široké veřejnosti představen 7. května na Dni Evropy na Střeleckém ostrově
v Praze prostřednictvím tištěných materiálů a vědomostního kvízu.

-

Informační materiály ReferNetu i Cedefopu byly jako již každoročně distribuovány na
odborných akcích a prostřednictvím partnerů. Jednalo se zejména o seminář Celoživotní
učení v Kroměříži, který i (10. 5. – 11. 5. 2016) a konferenci ICOLLE Institutu
celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně (13. – 14. 9. 2016). Materiály o
českém vzdělávacím systému rovněž distribuovali pracovníci NVF a NÚV na
zahraničních cestách.

-

O informační leták v angličtině (Zaostřeno na odborné vzdělávání- Spotlight on VET)
projevily zájem také některé krajské úřady, které jej využívají jako informační materiál pro
své zahraniční partnery.

-

V letošním roce nebyl - kromě krátkých zpráv o novinkách v odborném vzdělávánížádný z výstupů přeložen do českého jazyka. Důvodem je především fakt, že Cedefop
letos vyžadoval zprávy ve formátu dotazníků nebo tabulek, které se vyplňovaly v online
prostředí. Dalším důvodem je fakt, že Cedefop poskytuje zpětnou vazbu na odevzdané
výstupy často s větším časovým odstupem a podoba konkrétního výstupu se tedy často
ještě mění. Až na podzim letošního roku byly např. finalizovány a na webu Cedefopu
zveřejněny publikace o klíčových kompetencích- na stránkách ReferNetu jsou k dispozici
zde:
https://cumulus.cedefop.europa.eu/files/vetelib/2016/ReferNet_CZ_KC.pdf
a
publikace Podpora učitelů a trenérů pro úspěšné reformy a kvalitu odborného vzdělávání
http://refernet.cz/sites/default/files/download/refernet_cz_tt.pdf

-

Další materiály jsou distribuovány v prostorách partnerských institucí (zejm. NVF, NÚV a
DZS).
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Další aktivity


Zasedání Národního konsorcia

Zasedání všech členů Národního konsorcia a zasedání Řídicího výboru se konalo 12. 12.
2016. Hlavní náplní tohoto zasedání bývá schválení výroční zprávy za aktuální pracovní rok
a rovněž plánu práce na další období, ale také projednání a zhodnocení nejdůležitějších
výstupů sítě ReferNet ČR. Náležitá pozornost je věnována také vybraným tématům
souvisejících s odborným (počátečním i dalším), společným evropským nástrojům na
podporu odborného vzdělávání či prezentacím souvisejících projektů členů Národního
konsorcia sítě ReferNet ČR.


Mezinárodní zasedání sítě ReferNet

V letošním roce se konala dvě mezinárodní setkání členů sítě. Regionální fórum je novým
názvem regionálního setkání, které každoročně organizuje Cedefop s pomocí některé
vybrané země. V letošním roce se na květen svolané fórum rozdělilo do dvou skupin,
přičemž první se sešla v Římě – organizace se ujal dlouholetý člen sítě - ISFOL a druhá
v Aténách, a to za přispění nového člena sítě, Řecka. Tato setkání mají výrazně pracovní
charakter a povahu workshopu, na kterém se vyžaduje aktivní zapojení účastníků a příprava
předem. Hlavními tématy bylo především představení nové online platformy pro vkládání
zprávy o politice OV (Policy Report) a praktický nácvik přípravy některého ze zadaných
témat a zpětná vazba od zahraničních kolegů, dále představení nového nástroje Mobility
Scoreboard a online prostředí pro práci s rozsáhlými dotazníky o mobilitě a v neposlední
řadě i navázání osobního kontaktu s peer review partnerem z jiné země.
Výroční plenární zasedání ReferNetu se konalo jako již tradičně v listopadu v Soluni,
tentokrát jako jedna z akcí pod hlavičkou Evropského týdne odborných dovedností.
Letošního plenárního setkání se zúčastnili také národní reprezentanti ze zhruba poloviny
členských zemí. Kromě rekapitulace průběhu letošního roku byly eurokomisařem Janem
Varcholou představeny politické cíle Evropské komise a poslední vývoj související s Novou
agendou dovedností i prvním Týdnem evropských dovedností. Účastníci se vyjadřovali
k silným i slabým stránkám sítě a způsobům a limitům práce v jednotlivých zemích. Konalo
se také několik workshopů k výstupům zpracovávaným v letošním roce, na kterých měli
účastníci možnost se osobně setkat s těmi, kteří mají danou agendu v Cedefopu na starost
s prodiskutovat s nimi problémy a nejasnosti, které souvisí např. s odlišně pojímanou
terminologií.
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III. Národní konsorcium - kontakty, vedení, členové Národního
konsorcia
Kontakty a vedení Národního konorcia
Národním koordinátorem ReferNetu ČR byl v tomto pracovním roce Národní ústav pro
vzdělávání (NÚV). NÚV vykonával, zajišťoval a koordinoval všechny aktivity podle plánu
práce, v úzké součinnosti zejména s klíčovým partnerem NVF. Zprávy pravidelně validoval
národní reprezentant ReferNetu z MŠMT a připomínkoval Řídící výbor Národního konsorcia.
Dílčí úkoly plnili i někteří další aktivnější členové Národního konsorcia.
Koordinující instituce v letech 2016 - 2019:
Národní vzdělávací fond (NVF), Opletalova 25, 110 00 Praha 1, tel.: 224 500 543
Národní ústav pro vzdělávání (NÚV), Weilova 6/1271, Praha 10, tel: 274 022 208
Národní koordinátorka ReferNetu ČR:
(2016 a 2019)

Mgr. Martina Kaňáková (NÚV)
martina.kanakova@nuv.cz

Koordinátorka projektu v rámci NVF:
(2017 a 2018)

Ing. Věra Czesaná, CSc. (NVF)
czesana@nvf.cz

Projektová manažerka:

Mgr. Zdeňka Šímová (NVF)
simova@nvf.cz

Manažerka webových stránek:

Ing. Marta Salavová (NVF)
salavova@nvf.cz

Asistentka projektu:

Jana Kantorová (NVF)
kantorova@nvf.cz

Informační specialistky:

Anna Konopásková a Viola Horská (NÚV)
anna.konopaskova@nuv.cz
viola.horska@nuv.cz

Národní reprezentantka:
(MŠMT),

do

března

2016

Mgr.

Monika

Měšťanová

od dubna 2016 Mgr. Kateřina Legerská
katerina.legerska@msmt.cz

Do sítě ReferNet bylo v roce 2016 v České republice zapojeno celkem 21 institucí.
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Aktuální seznam členů Národního konsorcia:
Člen
konsorcia

Webová stránka

Kontaktní
osoba

e-mail

Telefon

NVF

www.nvf.cz

Věra Czesaná

czesana@nvf.cz

224 500 540

NÚV

www.nuv.cz

Martina Kaňáková

martina.kanakova@nuv.cz

724 652 226

MŠMT

www.msmt.cz

Petr
Bannert; petr.bannert@msmt.cz
Marta Stará
marta.stara@msmt.cz

234 812 143

MPSV

www.mpsv.cz

Martin Sycha

martin.sycha@mpsv.cz

221 923 784

DZS/Eurydic
e

www.naerasmusplus.cz

Jana Halamová

jana.halamova@dzs.cz

221 850 618

ICV Mendelu

www.icv.mendelu.cz

Lenka Danielová

lenka.danielova@mendelu.c
z

545 135 201

CSVŠ

www.csvs.cz

Vladimír
Roskovec

roskovec@csvs.cz

257 011 312

SPTV

www.ssvs.cz

Michal Karpíšek/ karpisek@ssvs.cz
Iva Voldánováhal
iva.voldanova@ssvs.cz

AVOŠ

www.asociacevos.cz

FDV

www.fdv.cz

VÚPSV

www.vupsv.cz

Miriam
Suchomelová

224 972 837
miriam.suchomelova@vupsv
211152725
.cz

MU Brno

www.fss.muni.cz

Tomáš Sirovátka

tomas.sirovatka@vupsv.cz

SOÚ AV ČR

www.soc.cas.cz

Lumír Gatnar

lumir.gatnar@soc.cas.cz

AIVD ČR

www.aivd.cz

Erika Konupčíková reditel@aivd.cz

739 445 930

SPČR

www.spcr.cz

Miloš Rathouský

mrathousky@spcr.cz

225 279 807

ČMKOS

www.cmkos.cz

Dušan Martínek

martinek.dusan@cmkos.cz

234 461 111

ATKM

www.atkm.cz

Pavel Prokop

atkm@atkm.cz

542 210 629

MPO

www.mpo.cz

Michal Horáček

horacekm@mpo.cz

224 853 222

CZESHA

www.czesha.cz

Jiří Zajíček

jiri.zajicek@mssch.cz

222 924 427

SSŠČMS

www.soukromeskoly.cz

ssscms@grbox.cz

281 002 623,
603 830 036

UZS

www.uzs.cz

Dana Čapková

dana.capek@atlas.cz

Markéta Pražmová prazmova@seznam.cz

603 253 392
775 655 322
602 341 890

Jitka Pohanková

jitka.pohankova@fdv.mpsv.c
724 652 220
z

Aleš Kroupa

ales.kroupa@vupsv.cz

Petr Jadrný
Pavla Katzová
Ivana Hlavešová

ivana.hlavesova@uzs.cz

Vít Jásek

vit.jasek@uzs.cz
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549 496 559,
543 211 865
210 310 567

222 520 951,
222 587 455

IV. Závěr
Tato zpráva popisuje výstupy, které byly připraveny v rámci prvního roku ze čtyřletého
rámcového období. V polovině listopadu byl Cedefopu předložen specifický grant na rok
2017.
V letošním roce nedošlo k žádným změnám ve složení členské základny a počet zapojených
institucí se ustálil na 21. Ani v letošním roce se bohužel nepodařilo plně navázat spolupráci
s Ministerstvem průmyslu a obchodu. Aktivita a zájem členských institucí rovněž kolísá,
nicméně lze konstatovat, že zhruba tři čtvrtiny jsou velmi aktivní a pravidelně s NÚV a NVF
spolupracují. V dubnu 2016 došlo k personální změně na pozici Národní reprezentantky, kdy
Mgr. Moniku Měšťanovou z důvodu mateřské dovolené nahradila na základě jmenování
MŠMT Mgr. Kateřina Legerská. Spolupráce s národní reprentantkou je na velmi vysoké
úrovni, všechny výstupy jsou jí před odesláním do Cedefopu zasílány k validaci. Tento
požadavek zavedl Cedefop v souvislosti s novým čtyřletým obdobím a platí tedy počínaje
letošním rokem. Nahradil tak proceduru, kdy se k výstupům vyjadřovalo Národní konsorcium.
Výstupy jsou zpracovávány nově pouze v angličtině, na překlady nejsou alokovány finanční
zdroje. Jazykovou jazykovou korekturou Country Report by měl provést pouze rodilý mluvčí
nebo profesionální překladatel.
Česká republika splnila všechny úkoly stanovené Plánem práce pro rok 2016. V některých
případech Cedefop posunul termíny pro odevzdání, v jednom případě celý výstup přesunul
do příštího roku.
V letošním roce se podařilo nejen aktualizovat leták Zaostřeno na odborné vzdělávání, ale
také zajistit tisk jeho anglické i české verze, o které je velký zájem. Každý ze členů
Národního konsorcia dostane k dispozici část letáku pro další distribuci.
I v letošním roce se podařilo vydat dvě čísla Zpravodaje ReferNet Info, druhé číslo se
v současné době dokončuje a bude rozesláno před koncem roku.
Vzhledem k charakteru tematických zpráv (nově nazývaných Thematic Perspectives) nebyla
letos připravena jejich česká verze. Dalším důvodem neexistence překladu u tematických
zpráv i Country Report (Přehledové zprávy o systému odborného vzdělávání) je mimo jiné
fakt, že Cedefop poskytuje zpětnou vazbu s delší časovou prodlevou a obsah zpráv se často
na základě zpětné vazby mění a upravuje. Teprve zveřejněním na stránkách Cedefopu lze
výstup považovat za oficiální a schválený.
Práce zástupců ReferNet ČR je Cedefopem a dalšími mezinárodními členy sítě ReferNet
velmi dobře hodnocena. Kvalita práce Národního konsorcia je hodnocena Cedefopem
dvakrát ročně prostřednictvím tzv. Status Reports (průběžného hodnocení zasílaného
národnímu koordinátorovi). Projekt ReferNet každoročně podléhá nezávislému finančnímu
auditu.
Význam ReferNetu je pro Evropskou komisi zásadní, protože je považován za základní zdroj
informací o odborném vzdělávání i za věrohodný zdroj mapování dosaženého pokroku
v dosahování střednědobých cílů stanovených např. v Rižském komuniké. Ceněny jsou
především rozsáhlejší zprávy, jako např. Přehledová zpráva o systému nebo tematické
zprávy. Proto klade Cedefop velký důraz na jejich kvalitu, věcnou správnost a validaci
informací národními reperezentanty.
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