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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 2015 zastával funkci národního koordinátora Národní ústav pro vzdělávání
(NÚV).

„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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I.

Hlavní výstupy v pracovním roce 2015

Aktualizace dotazníku o politice odborného vzdělávání (VET Policy Report)
Tento typ zprávy je v pořadí již pátým dokumentem informujícím na evropské úrovni o politice
odborného vzdělání v ČR. Rozsáhlý dotazník vytvořený v roce 2012 mapující pokrok v národní
politice byl také v roce 2015 aktualizován ve smyslu provedení revize směrem k zachycení
změn či zaznamenání nového vývoje v částech, které vznikly v letech 2013 a 2014. Žádná
nová témata tento rok přidána nebyla. Rozsáhlý dotazník se skládá ze šesti částí: podpora
odborného vzdělávání a odpovídajících kariérových příležitostí; podpora účasti v odborném
vzdělávání; partnerství a spolupráce; podnikavost a učení se na pracovišti; monitorování
výstupů (dat) v odborném vzdělávání; klíčové kompetence a řízení kariéry (tzv. career
management skills); mezi tématy jednotlivých částí se objevila dále také internacionalizace a
mobilita; komunikační strategie v oblasti implementace evropských nástrojů a zkvalitňování
dat o odborném vzdělávání na evropské úrovni. Aktualizace byla vypracována ve spolupráci
NÚV a NVF a po schválení Řídícím výborem a validaci národním reprezentantem a
zapracování jejich připomínek byla v březnu 2015 zaslána Cedefopu. Dokument je podkladem
pro další zpracování Cedefopu, který vytváří souhrnné zprávy za všechny země EU pro
Evropskou komisi a je k dispozici ke stažení zde: http://www.refernet.cz/politika-odbornehovzdelavani
Popis systému odborného vzdělávání (VET in Europe – Country report)- na základě
rozhodnutí Cedefop nebyla v tomto pracovním roce zadána k aktualizaci. Tento úkol byl
nahrazen průzkumem mobility v počátečním odborném vzdělávání.
Průzkum mobility v počátečním odborném vzdělávání (Pilot survey on IVET mobility
2015 – questionnaire)
V květnu 2015 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: 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. Tyto oblasti jsou
spolu s dalšími zmiňovány v dokumentu Mládež v pohybu (2011), na který se dotazník
odvolává. Tento strategický dokument má za cíl do roku 2020 rozšířit možnosti mobility ve
vzdělávání pro všechny mladé lidi v Evropě.
Cedefop dotazníky z jednotlivých zemí upravil do podoby souhrnných národních zpráv, které
za jednotlivé země validovali národní reprezentanti.
Dotazník v pracovní verzi i souhrnná zpráva jsou k dispozici v angličtině na:
http://refernet.cz/sites/default/files/download/survey_on_ivet_mobility_-cz.pdf
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 zpracoval grafickou podobu letáku
a zejména sjednotil schéma vzdělávacích soustav tak, aby byly prezentovány jednotnou
formou pro všechny země. Starší verze letáku je publikována v angličtině na
http://www.cedefop.europa.eu/node/11954 . V rámci aktualizace v roce 2015 byl leták
v anglické verzi upraven především v částech, kde se objevovaly úrovně ISCED, protože od
1. ledna 2014 byla v ČR zavedena nejnovější verze ISCED (CZ-ISCED 2011), která nahradila
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dříve používanou verzi ISCED 97. Doplněny byly také informace o poměrech praktické a
teoretické výuky. Leták bude do konce roku 2015 upraven také v české verzi.

Tematické studie (tzv. „Articles“)
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 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. Pro rok 2015 bylo zvoleno téma
Učitelé, instruktoři a lektoři/mentoři a téma klíčových kompetencí v počátečním odborném
vzdělávání.
a) Tematická studie „ Podpora učitelů, instruktorů a lektorů pro úspěšné reformy a
kvalitu odborného vzdělávání a přípravy - mapování jejich profesního rozvoje v EU“
Prvním ze dvou témat pro rok 2015 byla Podpora učitelů, instruktorů, lektorů a mentorů. Studie
si kladla za cíl zprostředkovat informace o národním systémovém přístupu a příležitostech pro
rozvoj v oblasti počátečního a dalšího vzdělávání učitelů, instruktorů, trenérů i mentorů ve
školním i podnikovém prostředí. Analýzou jednotlivých národních zpráv vznikne základ pro
další monitorování cílů stanových 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, vhodně zacházet
se zvyšující se homogenitou učících se osob. Profesní příprava učitelů a instruktorů
v počátečním i dalším odborném vzdělávání je klíčem k zajištění kvality a relevance odborného
vzdělávání ve školním i podnikovém prostředí. Role učitelů a instruktorů v odborném
vzdělávání a potřeba jejich odborného růstu jsou témata, která se objevují v evropské agendě
již řadu let. Na jejich důležitost znovu poukázalo také červnové setkání ministrů školství,
sociálních partnerů se zástupci Evropské komise v Rize. Závěry z Rigy 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.
Studie v rozsahu 20 stranbyla Cedefopu zaslána počátkem listopadu a struktura jejích kapitol
vycházela ze zadání Cedefopu a byla následující:
1. Úvod
2. Vzdělávání pedagogů v rámci školského systému
3. Instruktoři praktického vyučování na pracovištích firem (v reálném pracovním prostředí)
4. Spolupráce a partnerství vzdělávacího systému se světem práce při podpoře dalšího
profesního rozvoje učitelů v odborném vzdělávání
5. Národní projekty a projekty financované EU podporující profesní rozvoj učitelů v odborném
vzdělávání
6. Závěry
Zatím je zpráva k dispozici v pracovní podobě (tzv. „draft“) na webu českého Refernetu
v angličtině http://refernet.cz/sites/default/files/download/cz_2015_article_tt_en.pdf i v češtině
http://refernet.cz/sites/default/files/download/cz_2015_article_tt_cz.pdf .
b) Tematická studie o klíčových kompetencích v počátečním odborném vzdělávání
Téma druhé tematické studie na rok 2015 bylo vyhlášeno na konci října. Začátkem prosince
byla vytvořena studie v rozsahu 15stran, která přináší charakteristiku všech klíčových
kompetencí v prostředí sekundárního odborného vzdělávání s akcentem na tři vybrané
kompetence (občanské kompetence a kulturní povědomí, kompetence využívat ICT a pracovat
s informacemi a kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám). Studie
přináší přehled o tom, jakou roli hrají klíčové kompetence v police odborného vzdělávání a jak
s nimi pracují strategické dokumenty.
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Po připomínkách ze strany Cedefopu bude studie opět zveřejněna jak na webových stránkách
Cedefopu, tak na www.refernet.cz.
Nyní
je
čtenářům
k
dispozici
pracovní
verze
k
českém
http://refernet.cz/sites/default/files/download/article_2015__klicove_kompetence.pdf
i
anglickém
jazyce
http://refernet.cz/sites/default/files/download/cz_2015_article_key_competences_en.pdf .
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 minimálně 2x 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).
Od roku 2013 jsou zprávy také využívány i pro monitoring procesů probíhajících na národní
úrovni v souvislosti s doporučeními Evropské komise v rámci tzv. Evropského semestru. V roce
2015 tým ReferNetu ČR zpracoval v souvislosti s vyhlášením roku 2015 Rokem technického
vzdělávání jednu zprávu týkající se vyhlášení dotačního programu Podpora polytechnické
výchovy v mateřských a základních školách. Druhá zpráva představila v červenci 2015 přijatou
Strategii digitální gramotnosti ČR na období 2015 – 2020. Oba články jsou k dispozici
v
anglickém
jazyce
na
webových
stránkách
Refernetu
http://refernet.cz/sites/default/files/download/cz_2015_news_1__a_new_instrument_to_prom
ote_polytechnic_education_in_the_czech_republic.pdf
a
http://refernet.cz/sites/default/files/download/news_2_2015_monitoring_of_digital_skills_prop
osed_by_a_new_strategy_paper.pdf .

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 2015 vytvořen předběžný plán akcí podporujících povědomí o
odborném vzdělávání a projektu ReferNet. V závislosti na časových možnostech národního
koordinátora a klíčového partnera NVF byly realizovány následující akce:
-

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 2015 vyšlo v říjnu, druhé je plánováno na konec prosince).

-

V č. 2/2015 Newsletteru MŠMT o evropských záležitostech byl publikován článek nazvaný
Cedefop slaví 40. výročí svého vzniku; V č. 6/2015 pak vyšel článek s názvem Průzkum
mobility v zemích Evropské unie. V č.3/2015 čtvrtletníku Vzdělávání (vydává NÚV) byly
publikovány články Průzkum mobility v zemích EU a Zpráva o učitelích a instruktorech.
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-

ReferNet byl 14. dubna prezentován na Valné hromadě AVOŠ, 7. května na Dni Evropy
na Střeleckém ostrově v Praze; 11. října pak na setkání Regionálních konzultačních center
v Praze a 24. listopadu na Workshopu partnerství TTnet ČR nazvaném Tématem setkání
byl "Rozvoj pedagogů a lektorů v odborném vzdělávání s ohledem na současné změny ve
společnosti", který se konal v Kostelci nad Černými lesy.

-

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 (13. 5. – 14. 5. 2015) a konferenci ICOLLE Institutu celoživotního
vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně (15. – 16. 9. 2015). 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)
projevilo zájem také několik středních odborných škol, které jej využívají jako informační
materiál pro své zahraniční partnery. NVF i NÚV tento leták využívají také jako přehledný
zdroj informací pro zahraniční návštěvy ve svých institucích.

-

Cedefop rozeslal národním konsorciím výroční publikaci Spotlight on VET, která přináší
krátké přehledy vzdělávacích systémů všech členských zemí. Tato publikace byla
distribuována na vybrané odbory MŠMT, všem Regionálním konzultačním centrům a
členům Národního konsorcia sítě ReferNet ČR při pravidelném zasedání.

-

V roce 2014 projevili členové národního konsorcia zájem o publikace v českém jazyce.
Všechny výstupy za období 2012-2015 byly postupně přeloženy do českého jazyka a
budou k dispozici na webových stránkách www.refernet.cz

-

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

Další aktivity


Zasedání Národního konsorcia

Zasedání všech členů Národního konsorcia a zasedání Řídicího výboru se konalo 15. 12.
2015. Hlavní náplní tohoto zasedání je schválení výroční zprávy a plánu práce na další
pracovní rok, ale také projednání a zhodnocení nejdůležitějších výstupů sítě ReferNet ČR,
prostor byl poskytnut také prezentacím jednotlivých členů konsorcia (SPD, AIVD, CZESHA,
SSŠČMS, FDV, NVF, NÚV) a diskusi.



Mezinárodní zasedání sítě ReferNet

Zástupkyně klíčového partnera (NVF) se účastnila mezinárodníhozasedání sítě ReferNet.
Regionální zasedání se konalo v květnu 2015 v kyperském městě Limassol. Na setkání se
diskutovalo o jednotlivých aktivitách ReferNetu, pracovních otázkách i o dalším směřování celé
sítě. Diskutovalo se o podobě ReferNetu v příštích letech, žádoucím obsahu činností a
metodách práce z národního pohledu jednotlivých zemí, intenzivní diskuse se týkala také nové
podoby zprávy o politice odborného vzdělávání. Součástí setkání byl také workshop, věnovaný
terminologii a problémům, které vznikají v souvislosti s různým chápáním obsahu zaužívaných
anglických termínů v jednotlivých zemích.
Výroční plenární zasedání ReferNetu se v roce 2015 z důvodu příprav nového čtyřletého
období a hledání nových zástupců sítě na národní úrovni nekonalo. Plenární zasedání
s novými zástupci národních konsorcií se uskuteční v lednu 2016 v Soluni.

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
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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 2012 - 2015:
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:
(2012 a 2015)

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

Koordinátorka projektu v rámci NVF:
(2013 a 2014)

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 specialistka:

Anna Konopásková (NÚV)
anna.konopaskova@nuv.cz

Národní reprezentant:

do června 2015 Mgr. Jan Brůha (MŠMT),
od července 2015 Mgr. Monika Měšťanová
monika.mestanova@msmt.cz

Do sítě ReferNet bylo v roce 2015 v České republice zapojeno celkem 21 institucí.
Na konci října informovalo Republikové centrum vzdělávání národní koordinátorku o svém
záměru vystoupit k 31. 12. 2015 ze sítě ReferNet ČR.
Začátkem listopadu 2015 projevil Fond dalšího vzdělávání (přímo řízená organizace MPSV)
zájem přistoupit jako nový člen do sítě ReferNet ČR, a to počínaje 1. 1. 2016.
Obě skutečnosti byly projednány na Výročním zasedání národního konsorcia.
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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

Petr
Matoška, petr.matoska@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
545 135 201
z

CSVŠ

www.csvs.cz

Vladimír Roskovec roskovec@csvs.cz

257 011 312

SPTV

www.ssvs.cz

Michal Karpíšek

karpisek@ssvs.cz

603 253 392

AVOŠ

www.asociacevos.cz

Dana Čapková

dana.capek@atlas.cz

RCV

www.rcv.cz

Markéta Pražmová prazmova@seznam.cz
Pavel Široký

pavel.siroky@rcv.cz

Aleš Kroupa

ales.kroupa@vupsv.cz

602 341 890
736 754 774

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

SPČR

www.spcr.cz

ČMKOS

549 496 559,
543 211 865
210 310 567
739 445 930

Ondřej Gbelec

ogbelec@spcr.cz

Miloš Rathouský

mrathousky@spcr.cz

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

Petr Jadrný
Pavla Katzová
Ivana Hlavešová

ivana.hlavesova@uzs.cz

Vít Jásek

vit.jasek@uzs.cz
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225 279 807

222 520 951,
222 587 455

IV. Závěr
V srpnu 2015 se Sdružení ReferNet ČR přihlásilo na výzvu Cedefopu, získalo příslib MŠMT
na spolufinancování a předložilo rámcovou grantovou žádost na období 2016-2019. Žádost
zvítězila v otevřeném výběrovém řízení a Sdružení mohlo předložit specifický grant na rok
2016.
Ke konci roku 2015 došlo k proměnám ve složení členské základny sítě. Republikové centrum
vzdělávání požádalo Národní koordinátorku sítě o ukončení členství k 31.12. 2015. Naopak
Fond dalšího vzdělávání projevil zájem o vstup mezi členy sítě, a to k 1.1. 2016. Tyto změny
schválilo zasedání členů Řídícho výboru a Národního konsorcia. Počet členských institucí
Národního konsorcia zůstává i přes tyto změny zachován v původním počtu 21.
Na konci června došlo ke změnám na pozici Národního reprezentanta, kterým byl MŠMT
jmenován Mgr. Jan Brůha. Z důvodu ukončení jeho pracovního poměru na MŠMT se Národní
reprezentantkou od 1. 7. 2015 stala Mgr. Monika Měšťanová, vedoucí oddělení dalšího
vzdělávání. Změna byla oznámena Cedefopu a je potřeba jí formáně doložit oficiální
jmenovací listinou.
Z důvodů ad hoc změn, které v průběhu pracovního roku učinil Cedefop, nebyly realizovány
některé plánem práce stanovené aktivity- např. se nekonalo mezinárodní plenární zasedání
sítě, nebyla ani aktualizována již tradiční přehledová zpráva o systému odborného vzdělávání.
Místo přehledové zprávy o systému bylo ad hoc zadáno šetření o mobilitě v počátečním
odborném vzdělávání a dvě tematické studie.
I přes tyto změny Česká republika splnila všechny stanovené úkoly, ať už v pozměněné
podobě či v podobě původní. Aktualizace letáku Zaostřeno na odborné vzdělávání a vydání 2.
čísla Newsletteru budou dokončeny v prosinci 2015.
V roce 2015 byl zajištěn na základě poptávky členů konsorcia překlad některých výstupů
(tematických zpráv a přehledové zprávy o systému odborného vzdělávání) do českého jazyka.
Práce zástupců ReferNet ČR je Cedefopem a dalšími mezinárodními členy sítě ReferNet velmi
dobře hodnocena. Zástupci ReferNet ČR se také letos zapojovali do mezinárodních diskusí o
charakteru zpráv a dalším směřování sítě. 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.
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