PLÁN PRÁCE NA ROK 2014

PLATNOST PLÁNU PRÁCE: LEDEN 2014 – PROSINEC 2014

NÁRODNÍ KONSORCIUM SÍTĚ REFERNET
ČESKÁ REPUBLIKA

A. ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI NÁRODNÍHO KONSORCIA
REFERNET
(a) Řídící, koordinační a informační činnost národního koordinátora: Instituce národního koordinátora
bude vykonávat a koordinovat všechny aktivity podle tohoto plánu práce, v součinnosti s jednotlivými
členy konsorcia. Zároveň zodpovídá za to, že všechny požadované výstupy budou dodány včas a
v požadované kvalitě. Na závěr pracovního roku vypracuje národní koordinátor závěrečnou zprávu a
předloží ji řídícímu výboru. Členové konsorcia mohou být vyzváni ke komentářům, případně doplnění
informací, týkajících se 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,
činnosti národního konsorcia a validace výstupů projektu (zejména výstupy č. 1, 2a, 2b, 3 a 4 –
viz níže).



Řídící výbor Národního konsorcia ReferNet: Řídící výbor konsorcia tvoří zástupci klíčových
institucí sdružených v Národním konsorciu (NÚV, NVF, MŠMT, MPSV, SPaD, ČMKOS,
CZESHA) a jeho úlohou je interní podpora aktivit projektu včetně připomínkování a validace
klíčových výstupů, zejména zpráv většího rozsahu zasílaných Cedefopu (tj. výstupů č. 1 a 2a –
viz níže) a v případě potřeby i dalších.

(c) Národní zasedání: Národní koordinátor zorganizuje nejméně 1x ročně plenární zasedání všech členů
konsorcia a minimálně 1 zasedání řídicího výboru. Jejich náplní bude diskuse k aktuálním otázkám,
výstupům práce ReferNetu a schvalování plánu práce pro další pracovní rok. V případě potřeby bude
svoláno mimořádné zasedání.
(d) Mezinárodní zasedání: Národní koordinátor (NVF) zajistí zastoupení České republiky na plenárním
zasedání evropské sítě ReferNet, na regionálním zasedání středoevropských zemí a v případě potřeby na
dalších tematických zasedáních, budou-li svolána. Podle potřeby národní sítě a požadavků Cedefopu se
zasedání kromě zástupců národního koordinátora mohou účastnit i zástupci klíčového partnera (NÚV)
a/nebo národní reprezentant.
Aktivity zastřešuje: NVF (národní koordinátor)
Podílející se instituce: NÚV, národní reprezentant, všichni členové národního konsorcia (národní zasedání)
Termíny:
národní plenární zasedání a zasedání řídícího výboru:

předběžně prosinec 2014

mezinárodní plenární meeting:

předběžně podzim 2014

mezinárodní regionální meeting středoevropských zemí:

předběžně jaro 2014
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B. PLÁN VĚCNÝCH AKTIVIT PRO ROK 2014
Hlavní body plánu věcných aktivit jsou stanoveny smlouvou mezi národním koordinátorem (NVF) a
Cedefopem. Vycházejí na jedné straně z nutnosti koordinovat a realizovat reporting vůči Evropské komisi
v oblasti odborného vzdělávání evropských zemí, který je důležitým úkolem ReferNetu, a na druhé straně
z informační a podpůrné role ReferNetu na národní i mezinárodní úrovni v oblasti odborného vzdělávání.

I. REPORTING O VÝVOJI SYSTÉMU A POLITIKY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ
Výstup č. 1: Reporting o politice odborného vzdělávání
Cedefop pravidelně připravuje souhrnné zprávy o evropské politice odborného vzdělávání, které jsou
primárně určeny k informování Evropské komise, případně i národních vlád a dalších aktérů o procesech
v oblasti politiky odborného vzdělávání probíhajících v jednotlivých zemích EU, a mohou být i cenným
zdrojem informací pro národní orgány, experty, výzkumníky, média a další zájemce. Od r. 2010 je
referenčním dokumentem Bruggské komuniké, stanovující hlavní cíle EU v oblasti odborného vzdělávání do
roku 2020.
Pro tyto souhrnné zprávy Cedefopu připravují jednotlivá národní konsorcia národní podkladové zprávy.
V pracovním roce 2014 konsorcium opět zpracuje strukturovanou podkladovou zprávu za ČR. Bude se
jednat převážně o aktualizaci zprávy, která byla odevzdána v roce 2013. Zpráva bude popisovat politické
procesy a iniciativy ovlivňující odborné vzdělávání na rozhraní vzdělávání, zaměstnanosti, ekonomiky a
sociální politiky a bude dle požadavků Cedefopu reflektovat zejména procesy související s doporučeními EK
pro ČR v rámci tzv. Evropského semestru.
Postup zpracování: Zpráva bude vypracována podle zadání a instrukcí Cedefopu odbornými pracovníky
institucí sdružených v Národním konsorciu, případně i experty mimo Národní konsorcium, a odevzdána v
angličtině. 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: NVF (NÚV – částečná gesce za obsahovou stránku kapitol odpovídajících jeho
odbornému zaměření).
Podílející se instituce (na požádání): MŠMT, MPSV, CZESHA, VÚPSV, AVOŠ, AIVD, SSŠČMS, SŠVS,
MÚ Brno, ICV.
Termíny plnění:
Vzhledem k brzkým termínům pro vznik souhrnné zprávy Cedefopu, práce na zprávě 2014 byly zahájeny již
v prosinci 2013.
Cedefop zašle podrobnější zadání:

prosinec 2013

NVF rozešle partnerům požadavky:

30. prosinec 2013

Podílející se instituce poskytnou požadované podklady:

10. leden 2014

NVF odevzdá zprávu (v anglické verzi) Cedefopu:

20. leden 2014

Případné připomínky ze strany Cedefopu budou vypořádány s podílejícími se členy konsorcia do 14 dnů od
jejich obdržení.

Výstup č. 2: Reporting o národním systému odborného vzdělávání
2a: VET in Europe – Country Report (Odborné vzdělávání v Evropě – národní zpráva)
Síť ReferNet každoročně aktualizuje a publikuje zprávu popisující systém odborného vzdělávání v České
Republice. Obdobné zprávy vznikají pod vedením Cedefopu ve všech členských zemích EU a tvoří
jednotnou produktovou řadu „VET in Europe“.
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Postup zpracování: Zpráva bude aktualizována podle zadání a instrukcí Cedefopu odbornými pracovníky
institucí sdružených v Národním konsorciu, případně i experty mimo Národní konsorcium, a odevzdána v
angličtině. Před odesláním bude předložena řídícímu výboru a národnímu reprezentantovi k připomínkám a
validaci. Budou rovněž zapracovány připomínky partnerské země v rámci „peer review“.
Aktivitu zastřešuje: NVF (NÚV – částečná gesce za obsahovou stránku kapitol odpovídajících jeho
odbornému zaměření)
Podílející se instituce (na požádání): MŠMT, MPSV, CZESHA, CSVŠ, SŠVS, VÚPSV, SOÚ AV, AIVD,
ATKM, SSŠČMS, AVOŠ, Eurydice (NAEP)
Termíny plnění:
Cedefop zašle podrobnější zadání:

30.června 2014

NVF rozešle partnerům požadavky:

31. července 2014

Podílející se instituce poskytnou požadované podklady:

30. Září 2014

NVF odevzdá zprávu (v anglické verzi) Cedefopu:

1. Listopadu 2014

Případné připomínky ze strany Cedefopu budou vypořádány s podílejícími se členy konsorcia do 14 dnů od
jejich obdržení.

2b: VET in Europe – Spotlight (Odborné vzdělávání v Evropě – leták)
Síť ReferNet pravidelně připravuje pro vedením Cedefopu informační letáky o systémech odborného
vzdělávání v jednotlivých evropských zemích. Od roku 2012 jsou tyto letáky připravovány nejen v zemích
předsedajících EU, jako tomu bylo dříve, ale ve všech zemích jako zdroj základních informací či
„rozcestník“ pro zájemce o odborné vzdělávání v dané zemi. V roce 2014 bude aktualizován leták, který
vznikl v letech 2012-13. Cedefop vydává tiskem letáky předsednických zemí, letáky pro ostatní země jsou
publikovány pouze elektronicky. České národní konsorcium proto plánuje začátkem roku 2014 vydat
tištěnou verzi českého letáku z vlastních zdrojů.
Postup zpracování: Leták bude zpracován podle zadání a instrukcí Cedefopu odbornými pracovníky institucí
sdružených v Národním konsorciu, případně i experty mimo Národní konsorcium, a jeho text bude odevzdán
v angličtině. Před odesláním bude leták předložen národnímu reprezentantovi k připomínkám a validaci.
Aktivitu zastřešuje: NVF (NÚV – částečná gesce za obsahovou stránku částí odpovídajících jeho odbornému
zaměření)
Podílející se instituce (na požádání): MŠMT, MPSV, CZESHA, CSVŠ, SŠVS, VÚPSV, SÚ AV, AIVD,
ATKM, SSŠČMS, AVOŠ, Eurydice (NAEP)
Termíny plnění:
Cedefop zašle podrobnější zadání (pokud bude třeba):

březen 2014

NVF rozešle partnerům požadavky:

15. dubna 2014

Podílející se instituce poskytnou požadované podklady:

30. dubna 2014

NVF odevzdá text letáku (v anglické verzi) Cedefopu:

15. červen 2014

Případné připomínky ze strany Cedefopu budou vypořádány s podílejícími se členy konsorcia do 14 dnů od
jejich obdržení.

Výstup č. 3: Tematický reporting
V roce 2014 budou vytvořeny dvě krátké tematické studie (tzv. „Articles“) na zadané téma obvykle
vyplývající z aktuální agendy evropské politiky odborného vzdělávání. Studie by měly jednak poskytovat
základní přehled o dané problematice na národní úrovni a jednak sloužit jako podkladový materiál pro práci
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Cedefopu na celoevropské úrovni, a opět poskytovat zdroj informací pro evropskou i národní politiku
odborného vzdělávání.
Postup zpracování: Studie budou vypracovány podle zadání a instrukcí Cedefopu odbornými pracovníky
institucí sdružených v Národním konsorciu, případně i experty mimo Národní konsorcium, a odevzdány v
angličtině. Před odesláním budou předloženy národnímu reprezentantovi k připomínkám a validaci.
Aktivitu zastřešuje: NVF (NÚV – částečná gesce za obsahovou stránku částí odpovídajících jeho odbornému
zaměření)
Podílející se instituce (na požádání): MŠMT, MPSV, CZESHA, CSVŠ, SŠVS, VÚPSV, SOÚ AV, AIVD,
ATKM, SSŠČMS, AVOŠ, Eurydice (NAEP)
Termíny plnění:
Cedefop zašle podrobnější zadání:

leden/únor 2014; září 2014

NVF rozešle partnerům požadavky:

15. březen 2014; 15. října 2014

Podílející se instituce poskytnou požadované podklady:

30. březen 2014; 31. října 2014

NVF odevzdá studii (v anglické verzi) Cedefopu:

31. květen 2014; 30. prosinec 2014

Případné připomínky ze strany Cedefopu budou vypořádány s podílejícími se členy konsorcia do 14 dnů od
jejich obdržení.

Výstup č. 4: Články o odborném vzdělávání v ČR
Síť ReferNet pravidelně Cedefop informuje o rozvoji v odborném vzdělávání a souvisejících tématech (např.
trh práce) prostřednictvím krátkých aktuálních článků zasílaných minimálně 2x ročně. Články jsou
zveřejňovány na webu Cedefopu, prostřednictvím jeho online zpravodajství rozesílány odborníkům z celé
Evropy, a zejména 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). V roce 2013 budou zprávy také
využity pro monitoring procesů probíhajících na národní úrovni v souvislosti s doporučeními Evropské
komise v rámci tzv. Evropského semestru.
Postup zpracování: Národní konsorcium vypracuje 2x ročně články o iniciativách, které mají souvislost s
doporučeními Evropské komise pro ČR v rámci tzv. Evropského semestru, případné další články
(nepovinné) o dalších důležitých iniciativách na národní úrovni. Konkrétní zaměření článků vybírá národní
koordinátor po dohodě s klíčovým partnerem (NÚV), případně národním reprezentantem či dalšími členy
konsorcia ReferNetu. Články zpracovává národní koordinátor ve spolupráci s klíčovým partnerem (NÚV)
nebo po dohodě pověření experti z jiných institucí národního konsorcia i mimo něj. Články budou
vypracovány podle zadání a instrukcí Cedefopu v rozsahu max. 500 slov a odevzdány v angličtině. Pokud
bude článek reagovat na doporučení EK týkající se odborného vzdělávání formulovaná v rámci Evropského
semestru, bude před odesláním předložen národnímu reprezentantovi k připomínkám a validaci.
Aktivitu zastřešuje: NVF (NÚV – částečná gesce za obsahovou stránku částí odpovídajících jeho odbornému
zaměření)
Podílející se instituce: potenciálně všichni členové národního konsorcia mohou navrhnout téma a podílet se
na zpracování článku
Termíny plnění:
1.článek:

zima-jaro

2.článek:

léto-podzim (články volného zaměření)
nebo
31.leden a 15. září (články v návaznosti na doporučení EK)
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Výstup č. 5: Bibliografie
Národní konsorcium bude dále pokračovat v doplňování bibliografické databáze Cedefopu (VET-Bib). Za
tímto účelem bude konsorcium zasílat Cedefopu indexace následujících materiálů z oblasti odborného
vzdělávání a přípravy:
(a) knihy a další publikované materiály, např. zákony, předpisy, standardy, oficiální zprávy, sborníky
z konferencí apod.;
(b) nepublikované, ale dostupné materiály (šedá literatura);
(c) články vydávané v periodikách a odborných časopisech;
(d) elektronické dokumenty
(e) internetové zdroje (webové stránky, online databáze a adresáře).
Aby bylo zajištěno, že bibliografická databáze Cedefopu obsahuje všechny klíčové dokumenty a publikace
související s odborným vzděláváním, národní konsorcium zašle Cedefopu bibliografické informace o
hlavních publikacích a dokumentech využitých ve zprávách připravovaných v průběhu pracovního roku
(výstupy č. 1-4), minimálně tedy všechny odkazy citované v bibliografii těchto zpráv. Dále budou
poskytovány i informace o hlavních publikacích partnerů, členů konsorcia a dalších institucí. Tyto údaje
budou zaneseny do bibliografické databáze Cedefopu (VET-Bib), díky čemuž budou informace o
reprezentativních národních dokumentech zpřístupněny online na mezinárodní úrovni. Zároveň se
bibliografické údaje budou objevovat i v dalších informačních nástrojích Cedefopu – např. ve zpravodaji
Cedefop newsletter, měsíčníku VET-Alert apod.
Národní konsorcium bude rozšiřovat mezi potenciálními uživateli v České republice informace o databázi
VET-Bib jako o jednom z nejrozsáhlejších zdrojů informací o publikacích a dokumentech o odborném
vzdělávání v evropských zemích.
Postup zpracování: Každý člen konsorcia (případně jeho knihovní pracoviště) zpracuje bibliografické
informace
a) o svých nových publikacích (zahrnout je možno i studie, články, šedou literaturu a další materiály)
z oblasti vzdělávání, a dále z oblastí RLZ, kvalifikací, trhu práce a sociální inkluze pokud mají vazbu
na vzdělávání a
b) o literatuře, která bude použita při zpracovávání výstupů č. 1-4 tohoto plánu práce, pokud se na nich
bude podílet.
Záznam bude obsahovat údaje podle druhu dokumentu:
-

Monografie: Autor (autoři), název (podnázev), nakladatel (vydavatel), místo a rok vydání, (pořadí
vydání), počet stránek, ISBN (pokud je uvedeno).

-

Stať ze sborníku: Kromě výše uvedených údajů stránky příspěvku (od – do).

-

Článek z časopisu: Autor (autoři), název (podnázev) článku, stránky (od – do); název časopisu,
jméno nakladatele (vydavatele) časopisu, ISSN, ročník a číslo a rok.

-

Šedá literatura: Alespoň to, co z výše uvedeného naleznete.

Pro všechny záznamy:
-

Stručnou anotaci v češtině, pokud možno přeloženou do angličtiny.

-

Je-li dokument trvaleji umístěn na webové stránce, odkaz na webovou adresu. V případě, že si
nepřejete, aby bylo u elektronického zdroje uvedeno Reproduction is authorised provided the source
is acknowledged, napište, co si přejete uvést místo toho.

Záznamy budou zasílány do knihovny NÚV: anna.konopaskova@nuv.cz
Aktivitu zastřešuje: NÚV
Podílející se instituce: všichni členové Národního konsorcia
Termíny plnění: Průběžně a/nebo v návaznosti na zpracování výstupů č. 1-4.
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II. PROPAGACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ INFORMACÍ
Výstup č. 6: Národní webová stránka ReferNetu
V zájmu maximálního zviditelnění aktivit sítě na národní úrovni bude Národní konsorcium nadále provádět
správu a aktualizaci národních webových stránek www.refernet.cz. Budou zde umísťovány všechny hlavní
výstupy a dokumenty z práce konsorcia. Správu webových stránek provádí NVF, členové konsorcia mohou
dávat připomínky a návrhy na změny či vylepšení. Na stránce jsou dále zveřejňovány novinky z oblasti
odborného vzdělávání z České republiky a do češtiny jsou překládány i vybrané zahraniční novinky, které by
mohly zajímat české čtenáře. Stránka existuje i v anglické jazykové mutaci, aby zpřístupnila informace o
českém odborném vzdělávání i zahraničním zájemcům. Je také propojena pomocí RSS kanálu s webovou
stránkou Cedefopu, čímž je zajištěna automatická výměna informací, zejména např. stahování novinek, které
publikuje Cedefop. Stránky podporují výměnu informací také mezi ostatními zeměmi zapojenými do sítě
ReferNet (česká stránka automaticky stahuje novinky ze Slovenska, Německa, Maďarska a Rakouska),
zároveň významnější novinky z České republiky jsou publikovány v angličtině pro stažení na stránky
Cedefopu a jednotlivých zemí ReferNetu, které mají zájem. Cedefop podobu stránek průběžně sleduje a
hodnotí jejich kvalitu a vzhled.
Aktivitu zastřešuje: NVF
Podílející se instituce: NÚV
Termíny plnění: průběžně

Výstup č. 7: Akce na podporu povědomí o odborném vzdělávání a ReferNetu („Visibility
actions“)
Národní konsorcium bude pokračovat v práci na zvyšování povědomí o odborném vzdělávání a ReferNetu,
zejména dle principů obsažených v Diseminační strategii aktualizované v roce 2013. V návaznosti na
Strategii bude vytvořen plán akcí podporujících povědomí o odborném vzdělávání a projektu ReferNet pro
rok 2013 („visibility actions“). Priorita bude kladena zejména na následující:
-

maximální využití webových stránek pro rozšiřování vhodných informací (viz výstup č. 6),

-

vytvoření/překlad vhodných tiskových materiálů, případně jejich získání z Cedefopu,

-

distribuce materiálů spolupracujícím institucím,

-

distribuce materiálů na vybraných konferencích a jiných akcích souvisejících s odborným
vzděláváním,

-

dle možností osobní prezentace aktivit projektu ReferNet na vhodných akcích,

-

pokračování v tvorbě a distribuci e-mailového zpravodaje národního konsorcia ReferNet a zasílání
ad hoc zpráv k důležitým aktualitám (např. významná konference nebo publikace)

Postup zpracování: Národní koordinátor ve spolupráci s klíčovým partnerem (NÚV) aktualizuje Diseminační
strategii a vytvoří plán akcí podporujících povědomí („visibility actions“) o odborném vzdělávání a projektu
ReferNet pro rok 2014. Členové konsorcia budou požádáni o návrhy a doporučení vhodných akcí, případně i
metod diseminace. Diseminační strategie a plán akcí budou rozeslány členům národního konsorcia a
národnímu reprezentantovi k připomínkám a doplnění. V průběhu roku bude plán postupně realizován.
Aktivitu zastřešuje: NVF
Podílející se instituce: všichni členové národního konsorcia
Termíny plnění:
NVF rozešle žádost o podklady

11. leden

Členové zašlou své náměty a doporučení

20. leden

NVF rozešle finální plán akcí

30. leden

Realizace plánu

průběžně
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