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I. O projektu ReferNet
ReferNet je projekt iniciovaný Evropským střediskem pro rozvoj odborné přípravy (Cedefop),
což je agentura Evropské komise zaměřená na rozvoj odborného vzdělávání, počátečního i
dalšího v širokých souvislostech. Úkolem ReferNetu je získávání, výměna a šíření informací
z oblasti odborného vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů v rámci zemí EU. Česká republika
se k síti ReferNet připojila v roce 2004 spolu se svým vstupem do EU. Páteř sítě tvoří
konsorcia institucí aktivních ve zmiňovaných oblastech vytvořená ve všech zemích EU,
v Norsku a na Islandu. Každé konsorcium je vedeno národním koordinátorem, který na svoji
činnost získává grant od Cedefopu podmíněný spolufinancováním ze strany národních
orgánů. Garantem projektu je národními orgány jmenovaný národní reprezentant sítě
ReferNet, osoba odpovídající za vysokou odbornou kvalitu a relevanci výstupů projektu a
zprostředkující komunikaci s Cedefopem.
Z původně spíše dokumentačně zaměřené sítě se ReferNet v posledních letech vyvinul
v cenný nástroj pro sledování důleţitých trendů v oblasti zejména:
-

politiky odborného vzdělávání

-

výzkumu odborného vzdělávání v širokých souvislostech

-

systémů odborného vzdělávání (popis systémů počátečního i dalšího odborného
vzdělávání).

V České republice se na pozici národního koordinátora po dvou letech střídají Národní ústav
pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků (NÚV1) a Národní vzdělávací fond (NVF). Toto střídání je zakotveno smluvně
mezi oběma partnery a podpořeno ze strany MŠMT.
V roce 2011 zastával funkci národního koordinátora Národní ústav pro vzdělávání, školské
poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV) a
v následujícím roce ji bude v rámci dohody o střídání po dvou letech vykonávat opět NÚV.
V roce 2011 vykonávala po dohodě s NÚV funkci Národního reprezentanta Věra Czesaná,
vedoucí Národní observatoře zaměstnanosti a vzdělávání Národního vzdělávacího fondu.

II.Hlavní výstupy v pracovním roce 2011
Zprávy připravované v rámci sítě ReferNet jsou na jedné straně důležitým podkladem pro
Cedefop a jeho analyticko-hodnotící práci pro Evropskou komisi a na druhé straně jsou
cenným zdrojem informací pro tvůrce politik a další odborníky na národní úrovni, kterým
poskytují příklady dobré praxe, ale také např. zpětnou vazbu pro Českou republiku ve
srovnání s ostatními zeměmi. V roce 2011 připravilo Národní konsorcium tyto dvě klíčové
zprávy:
Zpráva o kompetencích ve zdravotnických a sociálních oborech (Survey on
competences)
Tento typ zprávy týkající se klíčových kompetencí ve zdravotnických a sociálních oborech byl
v rámci celé sítě zpracováván poprvé. Studie měla být první ze série prací, které se budou
zabývat klíčovými kompetencemi obsaženými v odborných vzdělávacích programech
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organizací –NÚOV, IPPP a VÚP do jedné nástupnické organizace nazvané Národní ústav pro vzdělávání,
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zejména počátečního vzdělávání. Cílem studie bylo popsat, jakým způsobem jsou
identifikovány potřebné klíčové kompetence, jakým způsobem jsou následně přeneseny do
vzdělávacích programů a posléze v praxi ověřovány. Jednalo se nikoli o sektorovou studii ve
vlastním slova smyslu, nýbrž o „case study“ snažící se zachytit hlavní principy a procesy
doprovázenou příklady z kurikula (rámcového vzdělávacího programu) zvolených oborů. Na
zprávě autorsky spolupracovaly také ředitelky Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné
školy zdravotnické v Nymburce a Střední školy sociální PERSPEKTIVA a Vyšší odborné
školy, s.r.o.v Dubí. Obě školy jsou členy Asociace vyšších odborných škol (člen Národního
konsorcia). Zpráva byla přeložena do angličtiny a odeslána řídícímu výboru k připomínkám.
Ze strany řídícího výboru neobrdžel národní koordinátor žádné připomínky, proto byla zpráva
na konci října 2011 odeslána do Cedefopu. V současné době stále čekáme na zpětnou
vazbu. Z toho důvodu je na webových stránkách ReferNetu umístěn pouze návrh zprávy
(Draft).
Popis systému odborného vzdělávání (VET in Europe – Country report).
I letos byla aktualizována přehledová publikace popisující systém odborného vzdělávání
v České republice včetně hlavních politických priorit a statistik. V porovnání s loňským rokem
také nedošlo v zadání k dramatickým změnám, avšak byl snížen počet kapitol z 11 na 10 a
jejich obsah byl revidován. Referenčním rokem byl rok 2010. Na zpracování zprávy se
podíleli především experti z NÚV a NVF.
Letošní finální verze zprávy existuje pouze v angličtině (referenčním rokem byl rok 2010) je
k dispozici na webu ReferNetu (http://www.refernet.cz/odborne-vzdelavani-v-cr/popissystemu-odborneho-vzdelavani). Publikace je součástí informačního systému o odborném
vzdělávání v Evropě, který umožňuje vyhledávat a srovnávat podobné údaje ze všech zemí
EU
(viz
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Information-services/vet-in-europe-countryreports.aspx 2)
Cedefop na základě materiálů získaných z jednotlivých zemí vytvoří jednak souhrnné zprávy
o výzkumu témat společných pro všechny země a jednak kratší online publikace o tématech,
která si zvolily více než čtyři země.
Diseminační, informační a dokumentační aktivity
Průběžně byla spravována, doplňována česká webová stránka www.refernet.cz V říjnu
2011 získaly stránky nový design, který je uživatelsky přívětivější. Stránky jsou auomaticky
propojeny s webovými stránkami Cedefopu prostřednictvím RSS kanálu, což umožňuje
uživatelům sledovat všechny aktuality a novinky a publikace Cedefopu.
Informace o projektu ReferNet a Cedefopu byly předány širší odborné veřejnosti na semináři
pořádaném členem Národního konsorcia- AIVD v dubnu 2011. (Síť o odborném vzdělávání
ReferNet). Další prezentace (Proměny kurikula v rámci Evropy) byla přednesena na
závěrečné Konferenci projektu Kurikulum S v listopadu 2011. Síť byla také představena
v periodiku Andragogika č.2/2011. Bylo také vytvořeno digifolio na Metodickém portále
rvp.cz. Zástupci NÚV se v červnu 2011 zúčastnili také pravidelného setkání Evropských
informačních a poradenských sítí pořádaného Zastoupením EK v ČR. Výstupy ReferNetu a
další materiály jsou také rozšiřovány na mezinárodních konferencích, kterých se účastní
členové ReferNetu (např. konference CEI). Materály jsou distribuovány i zahraničním
návštěvám na NVF a NÚV (zejm. výzkumní pracovníci, kariéroví poradci apod.) a na
odborných konferencích v zahraničí, kterých se účastnili členové týmů NVF a NÚV.
Národní konsorcium pokračovalo ve zpracovávání a správě bibliografické databáze
publikací (VET-bib). Za tímto účelem poskytuje prostřednictvím NÚV každý měsíc Cedefopu
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bibliografické záznamy o nových publikacích a dalších výstupech zaměřených na oblast
vzdělávání, rozvoj lidských zdrojů, problematiku kvalifikací, trhu práce, předvídání
kvalifikačních potřeb atd. Databáze VET-Bib je přístupná z internetu na adrese:
http://www.cedefop.europa.eu/EN/about-cedefop/library-and-documentation.aspx
Stále pravidelně vychází informační bulletin ReferNet Info v elektronické podobě (dvakrát
ročně – v dubnu a prosinci), který o aktivitách ReferNetu informuje kromě členů národního
konsorcia i přibližně 150 dalších institucí působících v odborném vzdělávání a souvisejících
oblastech v ČR.
Národní koordinátor (NÚV) odeslal Cedefopu v červenci požadovaný seznam tiskových
kontaktů (tiskovin, periodik a novinářů, kteří se zabývají tématy relevantními pro Cedefop).
Členům konsorcia byl seznam rozeslán k doplněním a připomínkám. Seznam slouží
Cedefopu pro distribuci tiskových zpráv a dalších informací týkajících se odborného
vzdělávání.
NÚV ve spolupráci s NVF v červnu a v listopadu 2011 aktualizoval seznam důleţitých
seminářů a konferencí z oblasti OVP a příbuzných témat, které se budou v České republice
konat v průběhu následujících 12 měsíců. Seznam byl zaslán Cedefopu a vybrané
konference
byly
zveřejněny
na
jeho
webových
stránkách
(viz
http://www.cedefop.europa.eu/EN/events.aspx),
čímž
se
přispělo
k informovanosti
mezinárodní odborné obce o akcích plánovaných v ČR.
Národní konsorcium Cedefopu zasílá informace o posledním vývoji a důleţitých
změnách v odborném vzdělávání v ČR (minimálně jedna zpráva ročně). V prosinci 2011
byla Cedefopu odeslána zpráva o Národní Přiřazovací zprávě České republiky (popisující
výsledky procesu přiřazování úrovní českých kvalifikací k Evropskému rámci kvalifikací). Do
konce roku 2011 je plánováno zaslat Cedefopu krátkou zprávu týkající se realizace státních
maturit).
Národní zasedání Národního konsorcia
Každoročně se koná v závěru roku plenární zasedání všech členů konsorcia a zasedání
řídicího výboru. Jejich hlavní náplní je schválení závěrečné zprávy, plánu práce na příští rok
a zejména projednání a zhodnocení nejdůležitějších výstupů ReferNetu, vývoje webových
stránek apod.
Mezinárodní zasedání sítě ReferNet
Zástupci Národního koordinátora (NVF) a klíčového partnera (NÚOV) se účastnili
mezinárodních zasedání evropské sítě ReferNet. Regionální zasedání skupiny
středoevropských zemí se konalo v dubnu 2011 v Praze. Výroční plenární zasedání
ReferNetu se jako tradičně konalo v Soluni, výjiměčně až v polovině prosince 2011. Na
jednáních probíhají diskuse o jednotlivých aktivitách ReferNetu, o nové podobě zpráv, o
dalším směřování sítě a jejích pravidelných výstupů, a rovněž je poskytována Cedefopu
zpětná vazba ohledně jeho činnosti a prezentace.
ReferNet 2012-2015
Na konci června podal v otevřeném tendru Cedefopu Národní koordinátor spolu s klíčovým
partnerem NVF Ţádost o grant na období 2012-2015. Cedefop rozhodl o přijetí návrhu
pozitivně a v listopadu 2011 byla uzavřena čtyřletá rámcová smlouva mezi Cedefopem a
Sdruţením ReferNet ČR3. Následně pak na jejím základě byla dne 7.12.2011 mezi
3
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grantu č. GP/RPA/ReferNet-FPA/001/11 původní název „Sdružení ReferNet 2008-2011“ na “Sdružení ReferNet
ČR“ a prodloužil platnost všech ustanovení Smlouvy i na projekt ReferNet 2012-2015.
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Cedefopem a NÚV (Národní korodinuátor) podepsána také Specifická smlouva na pracovní
rok 2012.
V prosinci 2011 byl MŠMT jmenován a Cedefpem schválen nový Národní reprezentant. Od
ledna 2012 bude v této funkci působit Mgr. Jan Brůha z MŠMT.

III.Národní konsorcium- kontakty, vedení, členové
Národního konsorcia
V květnu a červnu 2011 se novými členy Národního konsorcia staly dvě instituce- Institut
celoživotního vzdělávání Mendelovy Univerzity v Brně (zastoupený doc. PhDr. Danou
Linhartovou, CSc.) a Republikové centrum vzdělávání, s.r.o. (zastoupené Ing. Pavlem
Širokým).
Změny v členské základně nastaly také po 1. 7. 2011, a to v souvislosti se sloučením a
zrušením některých přímo řízených organizací. Zrušeny byly Výzkumný ústav
pedagogický (VÚP) a Ústav pro informace ve vzdělávání (ÚIV). VÚP byl sloučen spolu
s Institutem pedagogicko psychologického poradenství a Národním ústavem odborného
vzdělávání do nástupnické organizace nazvané Národní ústav pro vzdělvání, školské
poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků4. Změny
nastaly také u člena Eurydice-národní oddělení se stalo součástí Domu zahraničních služeb,
ale nadále zůstává členem Národního konsorcia. Oddělení statistik a analýz ÚIV přešlo pod
MŠMT a v roce 2012 budou zahájena jednání s cílem zachovat ÚIV jako platného člena
Národního konsorcia.
Kontakty a vedení Národního konorcia
Národním koordinátorem ReferNetu ČR byl v tomto pracovním roce Národní ústav pro
vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků. NÚV vykonával, zajišťoval a koordinoval všechny aktivity podle plánu práce,
v úzké součinnosti zejména s klíčovým partnerem NVF.
Dílčí úkoly plnili i někteří další aktivnější členové národního konsorcia, nicméně stále však
postrádáme zapojení řady členů konsorcia.
Kontakt: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro
další vzdělávání pedagogických pracovníků, Weilova 6/1271, Praha 10-Hostivař, 102
00. Tel: 274 022 111, 274 022 349, 724 652 226.
Národní koordinátor ReferNetu: Mgr. Martina Kaňáková martina.kanakova@nuv.cz
Projektový manaţer: Mgr. Martin Němeček martin.nemecek@nuv.cz
Informační specialistka: Anna Konopásková anna.konopaskova@nuv.cz
Do sítě ReferNet je v České republice zapojeno 21 institucí.
Aktuální seznam členů Národního konsorcia:
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Opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.690/2011-25, písmeno b ze dne 15. 4.2011 ke
sloučení přímo řízených organizací NÚOV, IPPP a VÚP do jedné nástupnické organizace. Změna názvu
organizace je uvedena v Dodatku č.8 ke Smlouvě o sdružení, uzavřeném dne 15.9.2011.
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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

234 812 143

MPSV

www.mpsv.cz

Eva Síkorová

Eva.sikorova@mpsv.cz

221 923 263

Eurydice

www.dzs.cz;www.naep.cz Jana Halamová

Jana.halamova@naep.cz

221 850 618

ICV

www.icv.mendelu.cz

Lenka Danielová

danielov@mendelu.cz

545 135 209

CSVŠ

www.csvs.cz

Helena Šebková

sebkova@csvs.cz

257 011 312

SŠVŠ

www.ssvs.cz

Michal Karpíšek

karpisek@ssvs.cz

241 402 155

AVOŠ

www.asociacevos.cz

Dana Čapková

dana.capek@atlas.cz

602 341 890

RCV

www.rcv.cz

Pavel Široký

Pavel.siroky@rcv.cz

736 754 774

VÚPSV

www.vupsv.cz

Aleš Kroupa

ales.kroupa@vupsv.cz

MU Brno

www.fss.muni.cz

Tomáš Sirovátka

tomas.sirovatka@vupsv.cz

224 972 837
549 496 559,
543 211 865

SÚ AV

www.soc.cas.cz

Natálie Simonová

Natalie.simonova@soc.cas.
cz

222 310 232

AIVD

www.aivd.cz

Tomáš Langer

reditel@aivd.cz

739 445 930

SPaD

www.spcr.cz

Ondřej Gbelec

ogbelec@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

Hana Kubátová

kubatova@mpo.cz

224 852 372

CZESHA

www.czesha.cz

Jiří Zajíček

Jiri.zajicek@mssch.cz

SSŠČMS

www.soukromeskoly.cz

Petr Jadrný

ssscms@mbox.vol.cz

UZS

www.uzs.cz

Pavel Dušek

pavel.dusek@uzs.cz

222 924 427
281 002 623,
603 830 036
222 520 951,
222 587 455

IV. Závěr
Česká republika splnila všechny úkoly sítě Refernet pro rok 2011 tak, jak byly naplánovány
v plánu práce. Naše práce je velmi dobře hodnocena Cedefopem a dalšími mezinárodními
členy sítě ReferNet. Česká republika se zapojovala také do mezinárodních diskusí o
charakteru zpráv a dalším směřování sítě a členové týmu ReferNetu se aktivně zúčastňovali
mezinárodních jednání sítě. Kvalita práce národního konsorcia je kladně oceňována
Cedefopem, který dvakrát ročně zasílá národnímu koordinátorovi průběné hodnocení.
Závěrečná zpráva (Final Implementation Report) pro Cedefop bude zpracována v průběhu
ledna a v únoru bude odeslána do Cedefopu.
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