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Plán činnosti NÚOV 2008
A. Strukturace a kódování úkolů, použité zkratky
Plán obsahuje celkem 73 úkolů, z nichž u 46 se předpokládá financování v rámci
kmenové činnosti ústavu (kódově označeny jako úkoly typu A). U dalších 10 úkolů
se předpokládá financování v rámci tzv. projektového financování (tzv. Projekty
MŠMT a specifické úkoly, kódově označeny jako úkoly typu B). Konečně plán
obsahuje celkem 9 úkolů financovaných z prostředků ESF (a státního rozpočtu). Jde
o zajištění účasti ústavu na řešení 5 systémových projektů. Pro větší přehlednost
byly tyto projekty v plánu rozděleny do těchto 9 úkolů podle obsahového vymezení.
Každý úkol spadá do jedné z devíti obsahových skupin1 (čísla dále v závorkách
znamenají celkový počet úkolů v dané obsahové skupině a z toho počet úkolů
v kmenové činnosti):
1. Uznávání výsledků učení, prostupnost vzdělávacích cest (8 - 5)
2. Rovný přístup ke vzdělávání (2 - 1)
3. Funkční gramotnost – kurikulární reforma (12 - 7)
4. Sociální partnerství a vazby na trh práce (5 - 0)
5. Stimulace poptávky po vzdělávání (1 - 1)
6. Kvalita odborného vzdělávání (4 - 2)
7. Kariérové poradenství (17 - 12)
8. Mezinárodní spolupráce a evropské aktivity (7 - 4)
9. Informační a jiné aktivity (17 - 14)
Každému úkolu je přidělen kód podle šablony:

KXNAZYY
K – označení číslem (1-9) podle zařazení do tématických celků (viz výše)
X – označení písmenem podle typu zdrojů, ze kterých je projekt financován, kde:
A
Kmenová činnost, tj. běžný příspěvek (např. tvorba RVP)
B
Účelově vázané prostředky na hlavní činnost, tzv. projekty MŠMT a
Specifické úkoly (např. oborové skupiny, CEFIF apod.)
C
Granty (resortní výzkum)
D
Leonardo da Vinci
E
Jiné zahraniční projekty
F
Systémové projekty ESF
G
Rezerva
H
Jiná činnost
NAZ – název útvaru, který má daný projekt v gesci:
RED
Ředitelství
EKO
Sekce ekonomická
KON
Sekce pro koncepci odborného vzdělávání, analýzy a informace
KOV
Sekce pro kurikulum odborného vzdělávání
1

Obsahová strukturace je jiná než v předchozích letech proto, aby byla co nejzřetelnější vazba na
širší plánovací rámec ústavu a na základní strategické dokumenty resortu (tj. na Dlouhodobý záměr a
na Strategii celoživotního učení).
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YY – pořadové číslo úkolu v rámci „kategorie financování“ (tj. písmeno na druhém
místě kódu)
Příklad: 3AKOV07 – Rámcové vzdělávací programy pro obory vzdělání kategorie H,
M, L - jedná se o úkol ze třetího tématického okruhu v rámci kmenové činnosti
(náklady jsou hrazeny z běžného příspěvku), gesci má sekce pro kurikulum
odborného vzdělávání, v pořadí sedmý.
Poznámka 1: Pokud se systémový projekt rozdělil na více úkolů v plánu, je to v kódu
úkolu odlišeno malým písmenem na konci kódu. Například úkoly 7FKON05a až
7FKON05e jsou všechny součástí systémového projektu VIP – Kariéra.
Poznámka 2: V popisu úkolů jsou dvě položky označeny pro jednoduchost
následujícími kódy.
Priorita, uvedeno ve 3 kategoriích:
• TOP – maximálně (top) prioritní úkol
• DUL – důležitý úkol
• ZAV – plnění úkolu vyplývá z nějakého (většinou mezinárodního) závazku
Označení, zda se jedná o nový či pokračující úkol (v záhlaví popisu úkolu ve
stejné řádce jako kód úkolu)
• POK – úkol pokračující z roku 2007
• NOV – nový úkol
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B. Seznam úkolů
1. { HYPERLINK \l "Z_1" }
Systémový projekt NSK - Rozvoj Národní soustavy kvalifikací podporující propojení
1FKOV01 počátečního a dalšího vzdělávání
1AKOV01

Vedení Národní soustavy kvalifikací a zajišťování vazeb k EQF

1FKON02

UNIV - Uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení v sítích škol
poskytujících vzdělávací služby dospělým

1AKON02

Pedagogické vzdělávání zájemců o získání autorizace podle zákona č. 179/2006 Sb.

1AKON03

Evropský kreditový systém pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET) po konzultačním
procesu k jeho návrhu a perspektivy jeho využitelnosti v ČR

1AKON04

Příprava kvalifikačního standardu pro VET učitele v návaznosti na EQF a NSK

1AKON05

Podpora tvorby modulově koncipovaných programů dalšího vzdělávání

1BKON01

Expertní a konzultační činnost v rámci evropského systému vzájemného uznávání
odborných kvalifikací

2. { HYPERLINK \l "Z_2" }
2AKOV06 Transformace soustavy oborů vzdělání
2CKON01

Nerovnosti v šancích na vzdělávání, jejich rozsah, zdroje, sociální ekonomické důsledky,
strategie řešení

3. { HYPERLINK \l "Z_3" }
Systémový projekt PILOT S - Tvorba a ověřování pilotních ŠVP na vybraných SOŠ a
3FKOV03 SOU
3AKOV07

Rámcové vzdělávací programy pro obory vzdělání kategorie H, M, L

3AKOV08

Rámcové vzdělávací programy pro obory vzdělání kategorie E

3AKOV09

Rámcové vzdělávací programy pro obory vzdělání kategorie J

3AKOV10

Expertní posudky a konzultační činnost v kurikulární oblasti

3BKOV03

Činnost centra fiktivních firem (CEFIF)

3BKON02

Tvorba a rozvoj TTnetu v ČR

3AKON11

Příprava a realizace akcí DV PP

3HKON01

Semináře pro učitele písemné a elektronické komunikace a informačních technologií

3BKOV04

Finanční gramotnost - metodická příručka pro učitele

3AKOV13

ENERSOL 2008

3AKON14

Příprava publikace "Pedagogika odborného vzdělávání"

4. { HYPERLINK \l "Z_4" }
Řízení oborových skupin včetně koordinace činnosti Národní sítě pro zajišťování kvality
4BKOV05 OV
4BKOV09

OECD VET Review

4BKOV10

OECD Uznávání

4DKOV02

QF Embodiment

4HKOV02

Spolupráce na tvorbě Národní soustavy povolání

5. { HYPERLINK \l "Z_5" }
5AKON40

Zajišťování provozu, inovací a aktualizací obsahu internetového informačního systému o
uplatnění absolventů škol na trhu práce
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6. { HYPERLINK \l "Z_6" }
6FKOV04 Systémový projekt Kvalita I - nová závěrečná zkouška
6AKOV15

Autoevaluace a externí evaluace v odborném vzdělávání

6AKOV16

Evropská síť pro zajišťování kvality v odborném vzdělávání

6DKOV03

Projekt "Peer Review Extended II"

7. { HYPERLINK \l "Z_7" }
ISA - VIP Kariéra: Ověřování funkčnosti a využití internetového informačního systému,
vč. ověření multimediálního průvodce a subsystému pro prevenci předčasných odchodů
7FKON05a AN-08 až AN-10)
ISA - VIP Kariéra: Budování internetového informačního systému o uplatnění absolventů
7FKON05b škol na trhu práce
ISA - VIP Kariéra: Zajištění obsahové stránky informačního systému k uplatnění
7FKON05c absolventů škola na trhu práce (AN-3.3+AN-04+AN-05)
7FKON05d ISA - VIP Kariéra: Zajištění a realizace e-learningového vzdělávání (AN-12 až AN-14)
ISA - VIP Kariéra: Zpracování a analýzy dat o vzdělávací nabídce škol a anotací jejich
7FKON05e vzdělávacích programů
7AKON17

Vzdělávací podpora celoživotního kariérového poradenství

7AKON18

Informační podpora výuky a poradenství pro volbu povolání a orientace ve světě práce

7AKON19

Centrum kariérového poradenství

7AKON21

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním - 2008

7AKON20
7AKON22

Připravenost absolventů středních odborných škol na uplatnění v praxi
Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků ve středním a vyšším vzdělávání a
postavení mladých lidí na trhu práce

7AKON41

Přechod absolventů středních a vyšších odborných škol do praxe a jejich uplatnění

7AKON42

Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů pro vstup na trh práce

7AKON44

Podpora podnikavosti žáků středních škol

7AKON45

Integrace a podpora znevýhodněných ve vzdělávání
Příprava anotací rámcových vzdělávacích programů pro potřeby vzdělávací nabídky
středních škol
Přehled o počtech žáků podle skupin oborů a oborů KKOV středoškolského a vyššího
odborného vzdělávání - šk. r. 2007/2008

7AKON43
7AKON23

8. { HYPERLINK \l "Z_8" }
8BKON06 EUROPASS
8BKON07

ReferNet - Evropská informační síť odborného vzdělávání

8BKON08

Aktivity vyplývající z členství ČR v EU

8AKON46

Expertní podpora přípravy předsednictví ČR v Radě EU v oblasti odborného vzdělávání

8AKON26

Sledování virtuálních komunit
Systematická příprava projektů v NÚOV; dokumentace národních, mezinárodních
projektů a zahraničních aktivit
Mezinárodní spolupráce a její překladatelská a tlumočnická podpora

8AKON24
8AKON25

9. { HYPERLINK \l "Z_9" }
9AKOV27

Zpracování a prezentace rámcových vzdělávacích programů

9HKON03

Tvorba výukových programů a publikací a vzdělávací činnost v oborech písemná a
elektronická komunikace, ovládání počítače, zpracování textu a těsnopis
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9AKON28

Státní zkoušky z grafických disciplín

9AKON29

Organizace soutěží žáků v grafických předmětech

9AKON31

Správa a průběžná aktualizace databáze didaktik používaných v odborném vzdělávání

9AKOV33

Zpracování informací pro potřeby rezortního portálu EDU.CZ

9AKON30

Aktivity zaměřené na problematiku krajů

9AKON47

Příprava individuálních národních a individuálních ostatních projektů pro programové
období 2007 - 2013

9DKON04

DISCO - Evropský slovník dovedností

9ARED34

Vydávání zpravodaje Odborné vzdělávání v zahraničí

9AKON32

Expertní a poradensko-konzultační aktivity a úkoly

9ARED35

Vydávání informačního bulletinu Odborné vzdělávání

9HKON04

Vydávání Rozhledů - časopisu pro písemnou a elektronickou komunikaci

9ARED36

Vydávání publikací

9ARED37

Výroční zpráva NÚOV za rok 2007

9ARED38

Knihovnické služby

9ARED39

Aktualizace centrálního adresáře NÚOV
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C. Popis úkolů
1.

Uznávání výsledků učení, prostupnost vzdělávacích cest

Kód (označení):
Název:
Popis (anotace):

Výstupy (způsob
plnění):

Vnitřní oponentura:
Vnější oponentura:
Vstup do EP
NÚOV:
Zodpovídá:
Spolupracují:
Personální nároky:
Externí
spolupráce:
Rámcový
harmonogram:

Odběratel:
Poznámky:
Zadavatel
Zadání/využití:

1FKOV01 (SN 1.1, 1.2)
POK
Systémový projekt NSK - Rozvoj Národní soustavy kvalifikací podporující
propojení počátečního a dalšího vzdělávání
Budou pokračovat práce na standardech úplných a dílčích kvalifikací, jejichž
návrhy dosud nebyly předložené sektorovým radám (SR) a které tam budou
projednávány a posuzovány. U dílčích kvalifikací bude v rámci těchto prací
prováděné také stanovování doby zkoušky a výše úhrady za provedení zkoušky.
Dále u těchto standardů proběhne kódování nových nebo upravených
kompetencí, poté budou předkládány autorizujícím orgánům (AOr)a MŠMT a po
obdržení připomínek dále upravovány. Po schválení budou standardy
zveřejňované v informačním systému NSK. Ve spolupráci s autorizujícími orgány
zde bude zveřejňována postupně vznikající síť autorizovaných osob.
V návaznosti na zkušenosti s provozem informačního systému budou probíhat
jeho úpravy s cílem dosáhnout maximálního uživatelského komfortu pro občany i
pro další uživatelské skupiny.
Po zapracování připomínek bude zpracována inovovaná verze studie obsahující
vstupní vymezení problematiky přenosu kreditů zaměřená na možnosti využití
kreditního systému v souvislosti s NSK.
Bude zpracována závěrečná zpráva projektu.
Plynule probíhající procesy související s tvorbou, schvalováním a implementací
kvalifikačních a hodnoticích standardů (sektorové rady, aut.orgány, MŠMT;
včetně všech prováděných úprav ve standardech)
Studie „Vstupní vymezení problematiky přenosu kreditů“
Upravený informační systém NSK
Závěrečná zpráva projektu NSK
Ne
Termín:
Ne
Termín:
Ne
Strádal
Peška, Husová, Kadlec, sekce 4
6,18
Ano
Plynule probíhající procesy se standardy
(SR, AOr, MŠMT)
Úpravy informačního systému NSK
Vstupní vymezení problematiky přenosu kreditů – 2.verze
Ukončení projektu
Závěrečná zpráva projektu NSK
MŠMT

průběžně
leden 08
únor 08
31.3.2008
dle pokynů ŘV

O20 MŠMT
Priorita
ZAV
Systémový projekt NSK je realizován na základě smlouvy o partnerství a
vzájemné spolupráci mezi MŠMT a NÚOV, která byla podepsána 19.4.2005.
Cílem je vytvoření systémových základů NSK a zpracování kvalifikačních a
hodnoticích standardů pro všechny obory vzdělání do úrovně ISCED 3C a
hodnotících standardů pro 60 oborů vzdělání do úrovně ISCED 3C vč.
definování možností vytvářet dílčí kvalifikace. Po schválení zákona č. 179/2006
Sb. došlo k rozšíření o další činnosti z něho vyplývající. Hlavním smyslem NSK
je vytvořit podmínky pro uznávání kvalifikací ve smyslu výsledků vzdělávání
resp. učení. Informace o postupu řešení projektu podávají čtvrtletní a výroční
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monitorovací zprávy.
Kód (označení):
Název:

1AKOV01 ( SN 1.10)
Vedení Národní soustavy kvalifikací a zajišťování vazeb k EQF

Popis (anotace):

Cílem úkolu je postupné zavádění standardních procesů při vytváření a vedení
Národní soustavy kvalifikací.
Charakter aktivit vyplývá z požadavků popsaných v zákoně č. 179/2006 Sb.,
rozsah činností bude průběžně odvozován z výsledků řešení systémových
projektů MŠMT (NSK a UNIV), požadavků souvisejících s předpokládaným
zaváděním Evropského rámce kvalifikací (EQF) a z požadavků souvisejících
s dalším vývojem projektu evropského systému přenosu kreditů v odborném
vzdělávání (ECVET).
Významnou součástí a doplňkem aktivit bude poradenský a informační servis
pro tuzemské i zahraniční zájemce.
Zajišťování agendy související s předkládáním kvalifikačních a hodnotících
standardů do procesu schvalování:
− předkládání standardů autorizujícím orgánům,
− vypořádávání připomínek ke standardům vznesených autorizujícími
orgány,
− předkládání standardů MŠMT,
− vypořádávání připomínek ke standardům vznesených MŠMT.
Zajišťování provozu a aktuálnosti informačního systému Národní soustavy
kvalifikací.
Dílčí návrhy a zavádění postupů reagujících na aktuální požadavky.
Dílčí informační materiály pro zahraniční zájemce.
Interní informační materiál Sítě sociálních partnerů.
Návrh řešení požadavků vyplývajících ze zavedení EQF.
Informační servis pro zájemce o využívání nových možností spojených
s rozvojem NSK.
Ne
Termín:
Ne
Termín:
Ne

Výstupy (způsob
plnění):

Vnitřní oponentura:
Vnější oponentura:
Vstup do EP
NÚOV:
Zodpovídá:
Spolupracují:
Personální nároky:
Externí
spolupráce:
Rámcový
harmonogram:

Odběratel:
Poznámky:
Zadavatel
Zadání/využití:

NOV

Kadlec
Berný, Plíhalová, Stalker, Štourač, sekce 4
1,50
Ano (v návaznosti na zákon č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího
vzdělávání a v návaznosti na zavádění EQF a ECVET).
Zajišťování agendy související s předkládáním kvalifikačních a hodnoticích
standardů do procesu schvalování
průběžně
Zajišťování provozu a aktuálnosti informačního systému NSK průběžně
Aktualizace sítě sociálních partnerů
leden 08
listopad 08
Souhrnná informace pro zahraniční partnery o aktuálním
stavu tvorby a naplňování NSK (v angličtině)
březen 08
Návrh řešení požadavků vyplývajících ze zavedení EQF
červenec 08
Informační činnosti pro zájemce o využívání NSK
průběžně
MŠMT, NÚOV
O20 MŠMT
Priorita
TOP
Úkol vychází z příslušné části zákona č.179/2006 Sb., zejména § 6, který právně
zakotvuje Národní soustavu kvalifikací a stanovuje hlavní související úkoly pro
NÚOV.
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V oblasti mezinárodní jsou souvislosti dány předpokládaným vyhlášením a
(předpokládaným) postupným zaváděním Evropského rámce kvalifikací, které
bude pro členské státy EU spojeno s určitými doporučeními institucionální
povahy. V této linii je úkol zakotven v plánu činnosti NÚOV jako pokračování
aktivit jeho zodpovědného řešitele, který v roce 2006 - z pověření MŠMT pracoval jako zástupce České republiky v odborné pracovní skupině Evropské
komise pro dopracování deskriptorů Evropského rámce kvalifikací a v roce 2007
- opět z pověření MŠMT - jako zástupce České republiky v odborné pracovní
skupině Evropské komise pro přípravu implementace Evropského rámce
kvalifikací.
Kód (označení):
Název:
Popis (anotace):

Výstupy (způsob
plnění):

Vnitřní oponentura:
Vnější oponentura:
Vstup do EP
NÚOV:
Zodpovídá:
Spolupracují:
Personální nároky:
Externí
spolupráce:
Rámcový
harmonogram:

Odběratel:
Poznámky:
Zadavatel
Zadání/využití:

1FKON02 (SN 1.3, 1.8)
POK
UNIV - Uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení
v sítích škol poskytujících vzdělávací služby dospělým
Systémový projekt MŠMT, který jednak podporuje poskytování dalšího
vzdělávání středními školami, jednak pilotně ověřuje mechanismy potřebné pro
uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení. Projekt
vstupuje do závěrečné fáze, která je soustředěna především na rozšiřování
výsledků na další školy zapojené do sítí škol poskytujících vzdělávací služby
dospělým.
Hodnotící semináře k průběhu pilotního ověřování
Závěrečná konference
Monitorovací zprávy projektu
Závěrečná zpráva projektu
Ne
Termín:
Ne
Termín:
Ne
Bydžovská
Čiháková, Hniličková, Kofroňová, Marinková, Ort, Polívka, Stretti, Škach, Veleta,
Vernerová
10,50
Ano
Pilotní ověřování procesů uznávání
Hodnotící semináře k průběhu pilotního ověřování
Závěrečná konference
PR aktivity
Monitorovací zprávy
Závěrečná zpráva
Ukončení projektu
MŠMT

květen 08
červen 08
červen 08
červen 08
červenec 08
31.7.2008

O23 MŠMT
Priorita
ZAV
Systémový projekt UNIV je realizován na základě smlouvy o partnerství a
vzájemné spolupráci mezi MŠMT a NÚOV, která byla podepsána 19.8.2005.
Projekt řeší celoživotní vzdělávání související s potřebami zaměstnavatelů
v krajích ČR a možnostmi lepšího uplatnění občanů na trhu práce. K tomu je
využíváno středních a vyšších odborných škol, které poskytují vzdělávací služby
dospělým. Cílem projektu je vybudovat síť středních a vyšších odborných škol v 6
krajích ČR, tzv. místních center celoživotního vzdělávání a také vytvořit systém
ověřování a uznávání znalostí, dovedností a kompetencí zájemců, kteří chtějí
nebo potřebují mít oficiálně potvrzeno, že danou kvalifikaci umí a plně ovládají, i
když ji přímo nevystudovali. Pro potřeby uznávání vychází UNIV ze
standardů Národní soustavy kvalifikací, na jejichž základě jsou výsledky
předchozího učení ověřovány a vyhodnocovány.
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Kód (označení):
Název:
Popis (anotace):

Výstupy (způsob
plnění):
Vnitřní oponentura:
Vnější oponentura:
Vstup do EP
NÚOV:
Zodpovídá:
Spolupracují:
Personální nároky:
Externí
spolupráce:
Rámcový
harmonogram:
Odběratel:

1AKON02 (SN 1.3, 1.5)
NOV
Pedagogické vzdělávání zájemců o získání autorizace podle zákona č.
179/2006 Sb.
Cílem úkolu je připravit – po dohodě s autorizujícími orgány – odpovídající
vzdělávání zájemců o získání autorizace (či autorizovaných osob). Při přípravě i
realizaci vzdělávání budou zúročeny zkušenosti získané při realizaci projektu
UNIV (ze vzdělávání pedagogických pracovníků).
Vzdělávací program
Realizace kurzů
Ne
Ne

Termín:
Termín:

Ne
Bydžovská
Marinková, Úlovcová, Vernerová
0,68
Ano
Zjištění potřeb resortů
Návrh programu
Realizace kurzů
Autorizující orgány

duben 08
červen 08
srpen 08

Poznámky:
Zadavatel
Zadání/využití:

Po spuštění projektu UNIV 2 se tyto aktivity stanou jeho součástí.
O20 MŠMT
Priorita
DUL
V souvislosti se schvalováním KS a HS jednotlivými autorizujícími orgány se
objevil požadavek na pedagogické vzdělávání zájemců o získání autorizace (či
autorizovaných osob). Toto vzdělávání má být zaměřené na oblast ověřování
podle hodnotícího standardu, především na problematiku zkoušení dle zákona č.
179/2006.

Kód (označení):
Název:

1AKON03 (SN 1.9)
POK
Evropský kreditový systém pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET) po
konzultačním procesu k jeho návrhu a perspektivy jeho využitelnosti v ČR
Pokračování úkolu zaměřeného na sledování vývoje v oblasti ECVET,
monitorování průběhu konzultačního procesu na evropské úrovni, přípravu jeho
zavádění na národní (popř. sektorové) úrovni, vyhledávání možných rizik i
předpokládaných zisků při aplikaci ECVET v ČR.
Stručná informační zpráva o vývoji ECVET na evropské úrovni
Stručná informační zpráva o dalším průběhu domácího vývoje ve vztahu
k možné implementaci ECVET v ČR
Ano
Termín:
Červen 08
Ne
Termín:
Ne

Popis (anotace):

Výstupy (způsob
plnění):
Vnitřní oponentura:
Vnější oponentura:
Vstup do EP
NÚOV:
Zodpovídá:
Spolupracují:
Personální nároky:
Externí
spolupráce:
Rámcový
harmonogram:
Odběratel:

Stretti
Kadlec
0,09
Ano (vzdělávací instituce a společenské asociace stakeholderů i úřední orgány
zapojené do DV a uznávání výsledků předchozího učení)
Informační zpráva o vývoji ECVET na evropské úrovni
červenec 2008
Informační zpráva o dalším průběhu domácího
vývoje ve vztahu k možné implementaci ECVET v ČR
říjen 2008
MŠMT, popř. i vzdělávací instituce a společenské asociace stakeholderů i úřední
orgány zapojené do DV a uznávání výsledků předchozího učení
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Poznámky:
Zadavatel
Zadání/využití:

Kód (označení):
Název:
Popis (anotace):

Výstupy (způsob
plnění):

Vnitřní oponentura:
Vnější oponentura:
Vstup do EP
NÚOV:
Zodpovídá:
Spolupracují:
Personální nároky:
Externí
spolupráce:
Rámcový
harmonogram:

Odběratel:

Poznámky:
Zadavatel
Zadání/využití:

Kód (označení):
Název:

O23 MŠMT
Priorita
DUL
NÚOV byl ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pověřen (výsledek
porady u 1.NM ze dne 3/1/07), aby v ČR organizačně zajišťoval přípravu
konzultačního procesu, konferenci k němu na národní úrovni, podklady pro
národní zprávu a pracovní návrh národní zprávy za ČR, která má být do konce
března 2007 zaslána Evropské komisi. Budoucí možné využívání ECVET úzce
souvisí s vývojem EQF a dalších instrumentů a nástrojů Evropského konceptu
CŽU, proto je problematice potřebné věnovat soustavnou pozornost. OŘ NÚOV,
s. 15, 17 - odpovídá: "srovnání s obdobnými koncepty ve vyspělých zemích,
strategie rozvoje počátečního i dalšího odborného vzdělávání; systematicky
sleduje aktivity mezinárodních organizací v oblasti odborného vzdělávání".
1AKON04 (SN 1.9)
POK
Příprava kvalifikačního standardu pro VET učitele v návaznosti na EQF a
NSK
Pokračování dvouletého úkolu, jehož cílem je vytvořit kvalifikační standard pro
učitele odborných předmětů a učitele odborného výcviku, který by byl využíván
především při posuzování programů tzv. pedagogického studia.
Návrh kvalifikačního standardu profesních kompetencí učitelů odborných
předmětů a učitelů odborného výcviku;
Soubor vybraných evropských i mimoevropských kvalifikačních standardů pro
dané kategorie učitelů;
Ano
Ano

Termín:
Termín:

Říjen 08
Listopad 08

Ne
Veleta
Marinková, Kofroňová, Stretti, Opočenský, Úlovcová, Vernerová
1,40
Ano (instituce a odborníci spolupracující v rámci partnerství TTnet)
Obsahový návrh standardu
Konzultace a připomínky k obsahovému návrhu
Analýza připomínek, jejich zapracování do standardu
Konečná verze standardu
Studium zahraniční i domácí odborné literatury
Fakulty připravující učitele odborných předmětů a odborné praxe
Akreditační komise DV PP
Instituce poskytující DV PP

červenec 08
říjen 08
listopad 08
listopad 08
průběžně

O25 MŠMT
Priorita
DUL
Tento úkol vyplývá z vývoje EQF a diskusí v rámci sítě TTnet stejně jako z
aktuálních potřeb pedagogické praxe. Jeho cílem je vytvořit v široké spolupráci s
fakultami připravujícími učitele odborných předmětů návrh kvalifikačního
standardu, který bude respektovat EQF i NSK, bude tedy vymezovat žádoucí
profesní kompetence učitele OP (nebude vymezen obsahově). Svým zaměřením
úkol v souladu s kurikulární reformou podporuje kvalitu přípravného učitelského
vzdělávání. OŘ NÚOV s. 18 - odpovídá úkolům odd. pro DV PP: "podílí se na
koordinaci, metodické a obsahové přípravě DV PP ...".
1AKON05 (SN 1.8)
NOV
Podpora tvorby modulově koncipovaných programů dalšího vzdělávání
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Popis (anotace):

Výstupy (způsob
plnění):

Vnitřní oponentura:
Vnější oponentura:
Vstup do EP
NÚOV:
Zodpovídá:
Spolupracují:
Personální nároky:
Externí
spolupráce:
Rámcový
harmonogram:

Odběratel:
Poznámky:
Zadavatel
Zadání/využití:

Kód (označení):
Název:
Popis (anotace):

Výstupy (způsob
plnění):

Úkol se zaměří především na metodickou a vzdělávací podporu tvorby modulově
uspořádaných programů dalšího vzdělávání, a to ve dvou variantách:
a) programy DV zpracované na základě KS a HS vytvořených v NSK;
b) programy DV tvořené bez těchto standardů.
Konzultace k tvorbě modulových vzdělávacích programů DV pro SOŠ, popř.
VOŠ; nabídka konzultací i neškolským subjektům podílejícím se na dalším
vzdělávání
Metodika tvorby modulových programů dalšího vzdělávání
Akreditace kurzu DV PP zaměřeného na tvorbu modulových programů DV
Realizace kurzu DV PP
Ne
Termín:
Ano
Termín:
Říjen 08
Ano
Marinková
Bydžovská, Stretti, Vernerová
0,74
Ano
Nabídka konzultací školským i neškolským subjektům
duben 08
Příprava kurzu DV PP
červen 08
Akreditace kurzu DV PP
září 08
První verze metodiky tvorby modulových programů
září 08
Oponentura metodiky
říjen 08
Zapracování připomínek
listopad 08
Realizace kurzu DV PP
listopad 08
střední odborné školy, popř. vyšší odborné školy, OŠ, neškolské vzdělávací
organizace
Po spuštění projektu UNIV 2 se tyto aktivity stanou jeho součástí.
O20 MŠMT
Priorita
DUL
Vzdělávací programy lze projektovat různě, v ČR dosud převládalo projektování
založené na obsahu, na specifikaci a konkretizaci učiva. Projektování
vzdělávacích programů, které se soustředí na definici výstupů - tedy toho, jakými
kompetencemi bude účastník vzdělávání po jeho absolvování skutečně
disponovat - vede k hlubšímu promýšlení všech souvislostí týkajících se
vzdělávacího programu. Tento způsob projektování vzdělávacího programu lze
velmi dobře využít pro tvorbu modulových vzdělávacích programů, a to jak pro
různé vzdělávací úrovně, tak pro různé druhy vzdělávání.
1BKON01 (SN 1.10)
POK
Expertní a konzultační činnost v rámci evropského systému vzájemného
uznávání odborných kvalifikací
Projekt vychází z úkolů stanovených MŠMT a zákonem o uznávání odborných
kvalifikací. V rámci těchto úkolů NÚOV funguje jako poradenská a expertní
instituce pro uznávací orgány. Hlavním úkolem je poskytování informací a
doporučení pro orgány odpovědné za vzájemné uznávání kvalifikací, tj. centrům
pro uznávání odborných kvalifikací na MŠMT a jiných resortních ministerstvech.
Poradenská a expertní činnost v dané oblasti probíhá i pro střední a vyšší
odborné školy a další instituce a budou do ní zapojeni garanti pro jednotlivé
skupiny oborů vzdělávání. Při řešení této problematiky se bude postupovat v
souladu s požadavky příslušné skupiny MŠMT. Prioritou bude především
implementace Směrnice 2005/36/ES do stávajícího systému uznávání
odborných kvalifikací.
Expertní a konzultační stanoviska pro MŠMT a ostatní ústřední orgány státní
správy. Informace o úrovni, obsahu a platnosti osvědčení o dosaženém vzdělání
jako podklad pro odpovědné rozhodování příslušných orgánů o uznání příslušné
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Vnitřní oponentura:
Vnější oponentura:
Vstup do EP
NÚOV:
Zodpovídá:
Spolupracují:
Personální nároky:
Externí
spolupráce:
Rámcový
harmonogram:
Odběratel:
Poznámky:
Zadavatel
Zadání/využití:

kvalifikace. Srovnávání našich a zahraničních osvědčení podle konkrétní
žádosti ministerstva odpovědného za uznávání kvalifikací (uznávacího orgánu).
Vyhodnocující informační zpráva.
Ne
Termín:
Ne
Termín:
Ne
Salavcová
Petrovič, Rathouský, odborní garanti (4.2- 4.5)
0
MŠMT a jiná ministerstva (uznávací orgány), NARIC
Průběžně
Informační vyhodnocující zpráva

listopad 08

MŠMT a jiná ministerstva (uznávací orgány)
O10 MŠMT
Priorita
ZAV
Zabezpečení plnění úkolů MŠMT v oblasti uznávání odborných kvalifikací podle
návrhu zákona „o uznávání odborné kvalifikace" bylo schválen 29. užší poradou
vedení MŠMT dne 22. července 2003 (č.j. 18 062/2003-54, odst.4). Vedení NÚOV
bylo uloženo, aby postupoval v souladu s návrhem opatření, tj. aby NÚOV
zabezpečoval informační a expertní servis pro uznávací orgány v oblasti
odborného vzdělávání (směrnice č. 92/51/EHS).
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2.

Rovný přístup ke vzdělávání

Kód (označení):
Název:

2AKOV06 (SN 2.1)
Transformace soustavy oborů vzdělání

Popis (anotace):

Úkol souvisí s druhou a třetí vlnou tvorby RVP.
V návaznosti na druhou vlnu tvorby RVP bude třeba aktualizovat podklady pro
změnu Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání (zejména tzv. převodník)
s plánovaným vydáním nejpozději ke 31.8.2008. Příprava podkladů pro změnu
vládního nařízení byla zahájena v říjnu 2007 v souvislosti se 2. vlnou
schvalovacího řízení RVP OV. V návaznosti na realizací třetí hlavní vlny tvorby
RVP bude třeba transformovat stávající obory vzdělání do nové soustavy oborů
tak, aby byly všechny dosud platné obory vzdělání nahrazeny alespoň jedním
novým, případně aby byl obor zrušen bez náhrady jako neperspektivní. Opět bude
třeba připravit podklady pro změnu Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání
(zejména tzv. převodník) s plánovaným vydáním nejpozději ke 31.8.2009.
Podklady pro změny NSOV

Výstupy (způsob
plnění):
Vnitřní oponentura:
Vnější oponentura:
Vstup do EP
NÚOV:
Zodpovídá:
Spolupracují:
Personální nároky:
Externí
spolupráce:
Rámcový
harmonogram:

Odběratel:
Poznámky:
Zadavatel
Zadání/využití:

Kód (označení):
Název:
Popis (anotace):

Ne
Ne

NOV

Termín:
Termín:

Ne
Peška
Kočková, Němcová, Kašparová, Husová, Šuníková, Berný
0,10
Ne
Podklady pro vnější připomínkové řízení k NV o SOV 2008
Podklady pro veřejné připomínkové řízení k NV o SOV 2008
Podklady pro konečnou verzi návrhu
Podklady k vydání NV o SOV 2008 po schválení vládou
Podklady pro zahájení řízení MŠMT k vydání NV o SOV 2009
MŠMT

leden 08
únor 08
březen 08
březen 08
září 08

O23 MŠMT
Priorita
ZAV
Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání je základní podmínkou pro zařazení
oboru vzdělání do rejstříku škol a školských zařízení, pro nabytí účinnosti vydání
RVP, a pro tvorbu ŠVP. Zároveň slouží jako převodník mezi stávající (UD) a
novou (RVP) soustavou oborů vzdělání.
Je prvkem pro zajištění tvorby komunikačního nástroje porovnávajícího
požadavky světa práce se vzdělávací nabídkou.
2CKON01 (SC 2)
POK
Nerovnosti v šancích na vzdělávání: jejich rozsah, zdroje, sociální a
ekonomické důsledky, strategie řešení
V roce 2007 většina žáků z panelu PISA-2003 ukončila střední školu, výzkum se
soustředí v prvé řadě na opakované šetření zaměřené na přechod mezi střední
a vysokou školou a na přechod mezi střední školou a zaměstnáním. Výsledky
tohoto šetření budou mít zásadní význam pro poznání faktorů, které způsobují
nerovnosti v přístupu k vysokoškolskému vzdělání či případné selhání
v přechodu ze střední školy do zaměstnání.
Základem činnosti zpracování analytické zprávy na základě realizovaného
dotazníkového šetření absolventů i zaměstnavatelů, u kterých sledovaní
jednotlivci pracují. Předpokladem je zpracování vyplněných dotazníků a
vytvoření databáze dat.
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Výstupy (způsob
plnění):

Vnitřní oponentura:
Vnější oponentura:
Vstup do EP
NÚOV:
Zodpovídá:
Spolupracují:
Personální nároky:
Externí
spolupráce:
Rámcový
harmonogram:

Odběratel:
Poznámky:
Zadavatel
Zadání/využití:

Databáze zaměstnavatelů absolventů škol
Databáze dat umožňující vytvořit vazbu mezi hodnocením žáka v PISE a jeho
uplatněním na trhu práce.
Závěrečná zpráva o přechodu absolventů do zaměstnání a názorech
zaměstnavatelů
Odborné články
Ne
Termín:
Ne
Termín:
Ne
Úlovcová
Vojtěch, Trhlíková, Viceníková, Chamoutová
0,65
Sociologický ústav AV ČR, NVF
Průběžná zpráva (obsah řešení, finanční zpráva)
červen 08
Průběžná zpráva (obsah řešení, finanční zpráva)
listopad 08
Databáze údajů absolventů a zaměstnavatelů
květen 08
Závěrečná zpráva
listopad 08
Sociologický ústav AV ČR, MŠMT (odbor 22, 23), ČŠI, OŠ KÚ, ředitelé škol,
výchovní poradci na školách
Tematický projekt TP5 Moderní společnost a její proměny (MPSV)
MPSV
Priorita
ZAV
Účast na projektu Sociologického ústavu, který je zaměřen na problematiku
nerovností v šancích na vzdělávání.
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3.

Funkční gramotnost - kurikulární reforma

Kód (označení):
Název:
Popis (anotace):

Výstupy (způsob
plnění):
Vnitřní oponentura:
Vnější oponentura:
Vstup do EP
NÚOV:
Zodpovídá:
Spolupracují:

Personální nároky:
Externí
spolupráce:
Rámcový
harmonogram:

Odběratel:

3FKOV03 (SN3.2)
POK
Systémový projekt PILOT S - Tvorba a ověřování pilotních ŠVP na
vybraných SOŠ a SOU
V roce 2008 bude projekt podle harmonogramu ukončen. Dobíhat budou tři
aktivity: A1 –Vzdělávání pedagogických pracovníků pilotních SOŠ a SOU, A5 Ověřování pilotních ŠVP a A6 - řízení projektu.
Aktivita A1 bude zahrnovat vzdělávací aktivity určené zájemcům z dalších SOŠ
a SOU, které budou zaměřeny na přípravu učitelů na tvorbu vlastních ŠVP.
Cílem je rozšířit zkušenosti získané z projektu na další školy. Součástí této
aktivity bude příprava podpůrných studijních a metodických materiálů a příkladů
dobré praxe pilotních škol.
Aktivita A5 byla zahájena 1.9.2006 počínaje 1. ročníkem. V roce 2007
zahrnovala jednak sledování a vyhodnocení výuky podle pilotních ŠVP v 1.
ročníku, jednak v 1. pololetí 2. ročníku. V roce 2008 bude dokončeno sledování
v 2. ročníku.
Projekt bude uzavřen a vyhodnocen k 30.6.2008.
Monitorovací zprávy, příklady dobré praxe - sborník, zpravodaj projektu
Ne
Ne
Ano

Termín:
Termín:

Kašparová
Bartošková; Bezchlebová; Bucharová; Burešová; Dlabolová; Grmelová; Hrešan;
Hušáková; Hula; Kočková; Lásková; Malíková; Nováčková; Součková; Suchý;
Szebestová; Vážná; Vencovská; Vrabec; Lukášová; Ondrejkovič; Opočenský;
Palánová; Petrovič; Šumavská
6,00
Pilotní školy
Vzdělávání PP, tvorba sborníku PDP (A1)
Ověřování pilotních ŠVP (A5)
Monitorovací zprávy (A6)
Ukončení projektu
Závěrečná zpráva projektu PILOT S
MŠMT

leden – květen 08
leden – červen 08
duben, červenec 08
30.6.2008
dle pokynů ŘV

Poznámky:
Zadavatel
Zadání/využití:

Probíhá dle schváleného harmonogramu projektu.
O23 MŠMT
Priorita
TOP
Systémový projekt PILOT S je realizován na základě smlouvy o partnerství a
vzájemné spolupráci mezi MŠMT a NÚOV, která byla podepsána 17.5.2005.
Projekt je zaměřen na podporu kurikulární reformy a dvoustupňové tvorby
vzdělávacích programů. Informace o postupu řešení projektu podávají čtvrtletní
a výroční monitorovací zprávy.

Kód (označení):
Název:

3AKOV07 (SN 3.1)
Rámcové vzdělávací programy pro obory vzdělání kategorie H, M, L

Popis (anotace):

Úkol navazuje na úkol 2AKOV11 z roku 2007. Zahrnuje činnosti vyplývající
z harmonogramu úkolů pro vydání RVP v rámci 2. vlny schvalovacího řízení
(materiál č. j. 19 278/2007-23 ze dne 12. 9. 2007), které budou ukončeny
vydáním druhé skupiny RVP do 31. 8. 2008. Souběžně jsou plánovány aktivity
pro přípravu RVP 3. vlny schvalovacího řízení.
V prosinci 2007 bylo na MŠMT předloženo 81 RVP OV (z toho 11 RVP kategorie
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Výstupy (způsob
plnění):
Vnitřní oponentura:
Vnější oponentura:
Vstup do EP
NÚOV:

Zodpovídá:
Spolupracují:

Personální nároky:
Externí
spolupráce:
Rámcový
harmonogram:

Odběratel:
Poznámky:
Zadavatel
Zadání/využití:

E) připravených pro druhou vlnu schvalovacího řízení. Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy předloží RVP do vnějšího připomínkového řízení do
konce ledna 2008. Po veřejném vypořádání připomínek budou RVP vydány
v elektronické i tištěné podobě a v odpovídajícím termínu rozeslány školám.
Tvorba RVP pro 3. vlnu bude ukončena 30. 9. 2008 předáním RVP
k připomínkám příslušným odborným školám. Do konce roku 2008 bude MŠMT
předloženo ve třetí vlně schvalovacího řízení cca 9 RVP kategorie H, 38 RVP
kategorie M, L (+18 kategorie E a 4 RVP kategorie J).
V rámci úkolu bude formou přednášek, seminářů, článků, informačních publikací
apod. pokračovat objasňování záměrů kurikulární reformy. V rámci úkolu budou
vytištěny RVP OV vydané do 31. 8. 2007.
RVP pro obory vzdělání odborného vzdělávání na CD
RVP v tištěné podobě
Ne
Termín:
Ne
Termín:
Ano
1. RVP vydané do 31. 8. 2007 (30 sad: 250 000 Kč nebo 50 sad: 400 000 Kč)
červen 2008
2. RVP vydané do 31. 8. 2008: CD nosiče 800 kusů, tisk (81 RVP (z toho 11
kategorie E viz úkol 3AKOV08; 30 sad: 340 000 Kč nebo 50 sad: 570 000 Kč)
srpen 2008
Kašparová
Bartošková, Bucharová, Burešová, Dlabolová, Grmelová, Hradil, Hrešan, Hula,
Husová, Hušáková, Janků, Kottová, Kratochvílová, Malíková, Němcová,
Nováčková, Ondrejkovič, Peška, Součková, Suchý, Szebestová, Štourač,
Šumavská, Vašáková, Vážná, Vrabec, PR, ISOV
14,60
Ano; školy, oborové skupiny, sociální partneři
RVP vydané do 31. 8. 2007:
Tisk a distribuce určeným institucím (30 nebo 50 sad; 1 sada-61 RVP)
1. pol. 2008
RVP k vydání:
Vyhodnocení připomínek pro GP 2
do 10.1.08
Předložení návrhů RVP do PV MŠMT
15.1.2008
Vypořádání připomínek z vnějšího připomínkového řízení
25.2.–15.3.2008
Veřejné projednání připomínek k RVP
do 20.3. 08
Příprava schválených RVP k vydání na CD i v tištěné podobě do 15.8.08
Distribuce na školy
do 31.8.08
RVP pro 3. vlnu schvalovacího řízení:
Tvorba návrhů nových RVP (cca 37 RVP)
Předložení k připomínkám v NÚOV
duben 08
Vypořádání připomínek
květen 08
Konečné obsahové úpravy
do 30.7.08
Vyhlášení připomínkového řízení
1.10.2008
Předložení návrhů RVP ke schvalovacímu řízení na MŠMT
prosinec 08
MŠMT
O23 MŠMT
Priorita
TOP
Zadání vyplývá ze zřizovací listiny NÚOV (č. j 32 603/2000 ze dne 20. prosince
2000) a z harmonogramu tvorby RVP schváleného MŠMT. Zpracování RVP je
dáno ŠZ.
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Kód (označení):
Název:

3AKOV08 (SN 3.1)

Popis (anotace):

V roce 2008 bude dokončena tvorba RVP pro obory vzdělání kategorie E. V
rámci 3.vlny budou vytvořeny RVP pro zbývající obory vzdělání (cca 16 - 20 ).
Úkol zahrnuje i případné úpravy 11 RVP na základě vnějšího připomínkového
předložených v rámci 2. vlny řízení.
Úpravy 11 RVP na základě vnějšího připomínkového řízení jejich příprava pro
vydání MŠMT do 31. 8. 2008
Návrhy RVP pro zbývající obory vzdělání kategorie E a jejich příprava k
předložení ve 3. vlně schvalovacího řízení MŠMT
Ne
Termín:
Ne
Termín:
Ne (řešeno v úkolu 3AKOV07)

Výstupy (způsob
plnění):

Vnitřní oponentura:
Vnější oponentura:
Vstup do EP
NÚOV:
Zodpovídá:
Spolupracují:

Personální nároky:
Externí
spolupráce:
Rámcový
harmonogram:

Odběratel:
Poznámky:

Zadavatel
Zadání/využití:

POK

Rámcové vzdělávací programy pro obory vzdělání kategorie E

Husová
Bucharová, Burešová, Hradil, Husová, Hušáková, Kottová, Němcová,
Nováčková, Ondrejkovič, Opočenský, Szebestová, Vencovská, Vrabec, PR,
ISOV
4,20
školy, oborové skupiny, sociální partneři
RVP k vydání:
Vyhodnocení připomínek pro GP 2
Předložení návrhů RVP do PV MŠMT
Vypořádání připomínek z vnějšího připomínkového řízení
Veřejné projednání připomínek k RVP
Příprava schválených RVP k vydání na CD i v tištěné podobě
Distribuce na školy
RVP pro 3. vlnu schvalovacího řízení:
Tvorba návrhů nových RVP (cca 16-20 RVP)
Předložení k připomínkám v NÚOV
Vypořádání připomínek
Konečné obsahové úpravy
Vyhlášení připomínkového řízení
Předložení návrhů RVP ke schvalovacímu řízení na MŠMT
MŠMT

do 10.1.2008
15.1.2008
25.2.–15.3.2008
do 20.3.2008
do 15.8.2008
do 31.8.2008
duben 08
květen 08
do 30.7.2008
1.10.2008
prosinec 08

Tisk a distribuce RVP E jsou součástí úkolu 3AKOVxx.
Metodické semináře zaměřené na podporu škol při zahájení tvorby ŠVP budou
realizovány v rámci úkolu 3AKONxx Příprava a realizace akcí DVPP.
O23 a O24 MŠMT
Priorita
TOP
Zadání vyplývá ze zřizovací listiny NÚOV (č. j 32 603/2000 ze dne 20. prosince
2000) a z harmonogramu tvorby RVP schváleného MŠMT. Zpracování RVP je
dáno ŠZ.

Kód (označení):
Název:

3AKOV09 (SN 3.1)
Rámcové vzdělávací programy pro obory vzdělání kategorie J

Popis (anotace):

Úkol navazuje na úkol 2AKOV20 z roku 2007. V listopadu 2007 byl vytvořen
návrh koncepce RVP pro obory vzdělání kategorie J ( jde o 4 obory zařazené do
NSOV 2007). V roce 2008 dojde ke zpracování návrhů RVP pro již konkrétní
obory: Zubní instrumentářka; Obchodní škola; Pečovatelské služby (přeřazen
do sk. 75); Pedagogika pro asistenty ve školství – pouze dálková forma
vzdělávání. Postup tvorby RVP bude probíhat v pěti etapách:
− zpracování prvního návrhu odborných částí čtyř RVP příslušnými
garanty NÚOV,
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−
−
−

Výstupy (způsob
plnění):
Vnitřní oponentura:
Vnější oponentura:
Vstup do EP
NÚOV:
Zodpovídá:
Spolupracují:
Personální nároky:
Externí
spolupráce:
Rámcový
harmonogram:

Odběratel:
Poznámky:
Zadavatel
Zadání/využití:

projednání návrhů RVP v oborových/pracovních skupinách,
úpravy RVP na základě přijatých připomínek,
poskytnutí upravených RVP dohodnutým členům oborových/pracovních
skupin ke stanovisku,
− konečné úpravy RVP.
Návrhy RVP pro obory vzdělání kategorie J a jejich příprava k předložení ve 3.
vlně schvalovacího řízení MŚMT.
Ne
Termín:
Ne
Termín:
Ne (řešeno v úkolu 3AKOV07)
Jezberová
Kašparová, Kratochvílová, Němcová
1,00
Školy, oborové skupiny, sociální partneři
RVP pro 3. vlnu schvalovacího řízení:
Tvorba návrhů nových RVP (cca 4 RVP)
Předložení k připomínkám v NÚOV
Vypořádání připomínek
Konečné obsahové úpravy
Vyhlášení připomínkového řízení
Předložení návrhů RVP ke schvalovacímu řízení na MŠMT
MŠMT

duben 08
květen 08
do 30.7.2008
1.10.2008
prosinec 08

O23 a O24 MŠMT
Priorita
TOP
Zadání vyplývá ze zřizovací listiny NÚOV (č. j. 32 603/2000 ze dne 20. prosince
2000) a z harmonogramu tvorby RVP schváleného MŠMT. Zpracování RVP je
dáno ŠZ.

Kód (označení):

3AKOV10

Název:

Expertní posudky a konzultační činnost v kurikulární oblasti

Popis (anotace):

Úkol zahrnuje zejména posuzování a zpracování stanovisek k materiálům pro
rozhodnutí GP a PV MŠMT, k žádostem jednotlivých odborů MŠMT, k resortním
programům, popř. k žádostem jiných institucí. Průběžné konzultace budou
poskytované školám, pracovníkům MŠMT a jiným subjektům. Úkol zahrnuje
posuzování učebních plánů zkráceného studia a spolupráci se školami na jejich
případných úpravách.
V rámci úkolu budou odborní pracovníci NÚOV připravovat na žádost O 23
MŠMT podkladové materiály pro odborné pracovníky O 23. Bude zajišťováno
odborné zázemí ke komplexní problematice zdravotnického školství a pro obory
vzdělání ve školách v působnosti MO, MV a MS.
Písemná stanoviska, ústní konzultace, podkladové materiály

Výstupy (způsob
plnění):
Vnitřní oponentura:
Vnější oponentura:
Vstup do EP
NÚOV:
Zodpovídá:
Spolupracují:
Personální nároky:
Externí
spolupráce:

Ne
Ne

POK

Termín:
Termín:

Ne
Náměstek ředitele pro sekci 4
Sekce 4
2,57
Ne
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Rámcový
harmonogram:
Odběratel:
Poznámky:
Zadavatel
Zadání/využití:

Průběžně
Kontrolní den

červenec, listopad 08

MŠMT, OPŘO, školy aj
MŠMT
Priorita
ZAV
Úkol vyplývá ze zřizovací listiny (č. j. 32 603/2000 ze dne 20. prosince 2000) a
statutu NÚOV jako přímo řízené organizace MŠMT.

Kód (označení):
Název:

3BKOV03 (SN 3.5)
Činnost centra fiktivních firem (CEFIF)

Popis (anotace):

Koordinace činnosti fiktivních firem; simulace orgánů státní zprávy, centrální a
komerční banky, komerční pojišťovny; poradenská služba pro žáky a učitele;
pravidelné návštěvy na školách; vedení databáze fiktivních firem a její
poradenské linky; finanční a propagační podpora mezinárodního veletrhu
(Praha, březen 2008); zahraniční aktivity založené na členství v EUROPEN.
Předložení zprávy o činnosti CEFIF MŠMT; semináře pro pedagogy a pro školy,
které fiktivní firmy ještě nevyučují; CD s formuláři, publikace k 15 letům CEFIF a
fiktivních firem v ČR.
Ne
Termín:
Ne
Termín:
ANO

Výstupy (způsob
plnění):
Vnitřní oponentura:
Vnější oponentura:
Vstup do EP
NÚOV:
Zodpovídá:
Spolupracují:
Personální nároky:
Externí
spolupráce:
Rámcový
harmonogram:

Odběratel:

POK

Hula
Batelková, Běhounková
1,80
EUROPEN; národní centrály jednotlivých členských zemí
Zpráva o činnosti pro MŠMT
březen 08
Podpora mezinárodního veletrhu fiktivních firem
březen 08
Publikace 15 let CEFIF v ČR
květen 08
Semináře
únor; červen; říjen, prosinec 08
CD s formuláři
srpen 08
Střední školy, MŠMT

Poznámky:
Zadavatel
Zadání/využití:

Úkol pokračuje v návaznosti na řešení v roce 2007
O23 MŠMT
Priorita
ZAV
Úkol vyplývá z rozhodnutí PV MŠMT č. 4 ze dne 5.2.2002, kterým byl NÚOV
pověřen zajistit činnost CEFIF. Zprávu o činnosti CEFIF schvaluje GP a je dána
na vědomí PV. Diskusní semináře zajišťují zpětnou vazbu od pedagogů,
vzdělávací semináře jsou určeny především pro nové vyučující a jeden seminář
je věnován náboru nových škol. CD s formuláři je určeno všem členským
školám. Publikace poslouží k připomenutí činnosti CEFIF a fiktivních firem za
uplynulých 15 let.

Kód (označení):
Název:

3BKON02 (SN 8.3)
Tvorba a rozvoj TTnetu v ČR

Popis (anotace):

Pokračování dlouhodobého průběžného úkolu, který spočívá ve vytváření a
udržování neformální sítě odborníků zainteresovaných v počátečním i dalším
vzdělávání učitelů odborných předmětů a učitelů odborného výcviku. Cílem
partnerství je především zprostředkovávat výměnu názorů a informací odborné
veřejnosti a podílet se na tvorbě odborných dokumentů v dané oblasti. Proto
partnerství TTnet ČR bude v roce 2008 pořádat 1 setkání odborníků a 2 odborné
konference, které budou zaměřeny na vybranou problematiku v dané oblasti.
Z národních konferencí budou vydávány sborníky. V rámci partnerství TTnet
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budou odborníkům v dané oblasti předávány informace o dění v ČR a ostatních
zemích Evropské unie (pomocí webových stránek projektu). V rámci partnerství
TTnet budou realizovány mezinárodní projekty Defining VET professions (v
případě přijetí) a VOTE ALL. Bude podporován vznik nových národních projektů.
Výstupy (způsob
plnění):

Vnitřní oponentura:
Vnější oponentura:
Vstup do EP
NÚOV:
Zodpovídá:
Spolupracují:
Personální nároky:
Externí
spolupráce:
Rámcový
harmonogram:

Odběratel:
Poznámky:
Zadavatel
Zadání/využití:

Zpráva o činnosti 1. pololetí
Zpráva o činnosti 2. pololetí
1 setkání odborníků
2 odborné konference
aktualizované webové stránky
Ne
Termín:
Ne
Termín:
Ne
Čiháková
Veleta
0,70
Ano (experti z VŠ připravující učitele odborných předmětů a odborné přípravy,
zástupci SOŠ a SOU)
setkání odborníků
březen 08
odborná konference
červen 08
zpráva o činnosti za 1. pololetí
červenec 08
odborná konference
listopad 08
zpráva o činnosti za 2. pololetí
prosinec 08
aktualizované webové stránky
průběžně
MŠMT, VŠ, SŠ
O23 MŠMT
Priorita
ZAV
Aktivita CEDEFOP, NÚOV byl určen národním koordinátorem této aktivity
MŠMT. OŘ NÚOV, s. 17 - systematicky sleduje aktivity mezinárodních
organizací v oblasti odborného vzdělávání."Na základě pověření MŠMT z 19.4.
2004 se Národní ústav odborného vzdělávání stal národním koordinátorem
TTnetu ČR (Training of Trainers Network), partnerské sítě sdružující
vzdělavatele učitelů odborných předmětů, výcviku a praxe, instruktorů a lektorů
dalšího odborného/profesního vzdělávání. TTnet ČR byl ustaven ve spolupráci a
za podpory Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) a
MŠMT.

Kód (označení):
Název:

3AKON11 (SN 3.7)
Příprava a realizace akcí DV PP

Popis (anotace):

Do plnění tohoto úkolu je zahrnuta jak příprava programů DV PP, tak lektorská
činnost pracovníků NÚOV:
a) příprava programů DV PP, tzn. identifikace vzdělávacích potřeb, vlastní
příprava programů DV PP a jejich odeslání k akreditaci na MŠMT, se
soustředí především na níže uvedená témata, lze však předpokládat, že
v průběhu roku budou identifikovány další vzdělávací potřeby, proto výčet
tematického zaměření akcí nechápeme jako úplný;
b) pro programy DV PP připravené v NÚOV, pro lektorskou činnost týkající se
problematiky odborného vzdělávání pro jiné instituce (např. NIDV) budou
vyhledáváni vhodní lektoři a vytvářeny podmínky pro realizaci vzdělávacích
programů.
S využitím výstupů projektu PILOT S, 3FKON04 Další vzdělávání
pedagogických pracovníků odborných škol na podporu přípravy a realizace ŠVP
a úkolu 3BKOV01 Školní vzdělávací programy budou ve spolupráci s odbornými
pracovníky sekce 4 připraveny a realizovány vzdělávací aktivity zaměřené na
podporu tvorby školních vzdělávacích programů (v přímé návaznosti na úkoly
sekce 4 k tvorbě RVP pro obory vzdělání kategorií J, E, H, M, L a N). Součástí
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Výstupy (způsob
plnění):

Vnitřní oponentura:
Vnější oponentura:
Vstup do EP
NÚOV:
Zodpovídá:
Spolupracují:
Personální nároky:
Externí
spolupráce:
Rámcový
harmonogram:

Odběratel:
Poznámky:
Zadavatel
Zadání/využití:

Kód (označení):
Název:
Popis (anotace):

Výstupy (způsob
plnění):
Vnitřní oponentura:
Vnější oponentura:
Vstup do EP
NÚOV:
Zodpovídá:

vzdělávacích aktivit bude i příprava metodických a výukových materiálů.
V souladu s Národním plánem výuky cizích jazyků a požadavkem na rozvoj
jazykové vzdělanosti v rámci EU budou připraveny a realizovány prakticky
vedené workshopy /semináře, dále příručka a články, které povedou učitele SOŠ
a SOU k získání dovedností, jak zajímavě učit, jak využívat nové technologie a
nové strategie při výuce. Rovněž budou inspirovat učitele, jak připravit žáky na
profesní mobilitu, zaměstnatelnost v nadnárodních korporacích a podnikatelskou
činnost v prostředí Evropy i mimo Evropu.
a) Vzdělávací programy k akreditaci (pracovní názvy):
RVP a tvorba ŠVP
Výuka cizích jazyků
Změny v normě o úpravě písemností
Metodika výuky Písemná a elektronická komunikace
Tabulky u státních zkoušek
b) Lektorské zajištění realizace 7 seminářů pro NIDV, popř. lektorské zajištění
seminářů pro další subjekty (např. KÚ)
Ne
Termín:
Ne
Termín:
Ne
Opočenský
Bezchlebová, Němcová, Vencovská, Hušáková, Grmelová, Lásková, Šumavská,
Vernerová
Celkem: 2,74 (z toho sekce 3 - 0,74 a sekce 4 - 2,0)
Ano, pracovníci VŠ podílející se na přípravě PP pro odborné vzdělávání
Příprava a akreditace 5 vzdělávacích programů DV PP
Lektorské zajištění 7 dvoudenních seminářů k RVP
a tvorbě ŠVP pro ředitele SOŠ (spolupráce s NIDV)
Realizace 2 seminářů/workshopů pro učitele cizích jazyků
Tvorba příručky pro učitele cizích jazyků (vydání na CD)
Vzdělávací aktivity organizované ad hoc dle potřeb odběratelů
MŠMT, NIDV, školy

1. pololetí 08
1. pololetí 08
duben, říjen 08
listopad 08
průběžně

O23 MŠMT
Priorita
DUL
NÚOV má ve zřizovací listině, čl. 2, bod 9e) uvedeno: e) vzdělávací a zkušební
činnosti v oblasti odborného vzdělávání, včetně státních zkoušek z grafických
disciplín, v OŘ NÚOV, s. 18 - je dále požadavek "předkládá programy DV PP k
akreditaci MŠMT".
3HKON01
POK
Semináře pro učitele písemné a elektronické komunikace a informačních
technologií
Vytvoření nabídky a následná realizace seminářů pro učitele uvedených
předmětů. Nabídka vychází z konkrétních požadavků učitelů a z aktuálních
změn v oblasti písemné a elektronické komunikace. Semináře jsou akreditovány
MŠMT.
Nabídky seminářů, podkladové materiály, semináře v rozsahu 5-6 hodin
k jednomu tématu
Ne
Ne

Termín:
Termín:

Ne
Drábová
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Spolupracují:
Personální nároky:
Externí
spolupráce:
Rámcový
harmonogram:
Odběratel:

Brabcová, Konůpek, Valešová, Valeš
1,15
Ano
Realizace cca 4 jarních seminářů
Rozesílání nabídek podzimních seminářů
Realizace cca 6 podzimních seminářů
Rozesílání nabídek jarních seminářů na r. 2009
Střední školy, učitelé

leden-březen 08
září 08
říjen – listopad 08
listopad 08

Poznámky:
Zadavatel
Zadání/využití:

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře.
O23 MŠMT
Priorita
DUL
Semináře podporují další vzdělávání učitelů odborných předmětů, což by se
mělo projevit v samotném vzdělávacím procesu.

Kód (označení):
Název:

3BKOV04 (SN 3.2)
Finanční gramotnost - metodická příručka pro učitele

Popis (anotace):

Na tvorbu standardů finanční gramotnosti (FG), které byly vytvořeny v r. 2007 a
implementovány do RVP schvalovaných v 1. a 2. vlně, navazuje fáze přípravy
metodických materiálů. Tyto materiály budou nezbytné pro rozpracování FG do
ŠVP a pro vhodné uchopení problematiky FG učiteli středních škol pro potřeby
jejího zprostředkování žákům.
Publikace – metodická příručka pro učitele

Výstupy (způsob
plnění):
Vnitřní oponentura:
Vnější oponentura:
Vstup do EP
NÚOV:
Zodpovídá:
Spolupracují:
Personální nároky:
Externí
spolupráce:
Rámcový
harmonogram:

Odběratel:
Poznámky:

Zadavatel
Zadání/využití:

ano
ne
Ano

Termín:
Termín:

NOV

Červen 2008

Grmelová
Hula, Němcová
0,11
Učitelé vybraných středních škol, VÚP, Asociace OA
Shromažďování příkladů dobré praxe
Tvorba publikace
Předložení k vnitřní oponentuře
Úprava publikace
Předtisková úprava
Vydání publikace
Učitelé SOŠ, SOU a G, MŠMT

leden - březen 08
duben - květen 08
červen 08
červenec 08
srpen 08
září 08

Úkol pokračuje v návaznosti na řešení v r. 2007.
Úkol bude probíhat v koordinaci s úkolem VÚP 1B-1TM-21 Systém budování
finanční gramotnosti na základních a středních školách.
O23 MŠMT
Priorita
DUL
Zadání vyplývá ze společného dokumentu MF ČR, MŠMT ČR a MPO ČR
„Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách“
vypracovaného na základě usnesení vlády č. 1594 ze dne 7. prosince 2005
v souladu se Strategií finančního vzdělávání. Metodická příručka bude
využívána učiteli SOŠ, SOU a G při výuce FG.
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Kód (označení):
Název:

3AKOV13 (SN 3.2)
ENERSOL 2008

Popis (anotace):

Na ukončený mezinárodní (nizozemsko-český) projekt ENERSOL, který probíhal
v letech 2001-2005 navázal projekt, jehož nosnou součástí je soutěž nazvaná
„Jak žáci a studenti hodnotí využívání obnovitelných zdrojů energie ve svém
okolí“. Soutěž je organizována od roku 2005 ve spolupráci vybraných škol s
informačními centry v Praze 9 a v Kroměříži.
Soutěž podporují na celostátní úrovni ministerstva (MŠMT, MŽP, MPO, Mze) a
další centrální instituce, významná je podpora ze strany krajů a jednotlivých škol
v regionech.
Všechny související aktivity plánuje a řídí již dříve vytvořené řídicí struktury
projektu.

Výstupy (způsob
plnění):

Zastupování NÚOV v řídícím výboru soutěže.
Spolupráce na přípravě a realizaci programu konferencí, pracovních setkání a
vlastních soutěží.
Spolupráce na vzdělávacích aktivitách organizovaných v projektu.
Ne
Termín:
Ne
Termín:
Ne

Vnitřní oponentura:
Vnější oponentura:
Vstup do EP
NÚOV:
Zodpovídá:
Spolupracují:
Personální nároky:
Externí
spolupráce:
Rámcový
harmonogram:
Odběratel:

POK

Kadlec
0,01
Pro realizaci ze strany NÚOV není nutná, je však základem řešení úkolů projektu
jako celku.
Jednání řídícího výboru, konference, semináře, soutěže a další aktivity se
uskutečňují v termínech, které jsou vyjednávány vedením projektu (ad hoc).
NÚOV, MŠMT

Poznámky:
Zadavatel
Zadání/využití:

Aktivita navazuje na zapojení NÚOV do projektu v jeho předcházejících fázích.
O23 MŠMT
Priorita
ZAV
Úkol navazuje na mezinárodní projekt ENERSOL (zaměřený na energetické
úspory a využívání obnovitelných zdrojů energie v České republice). Tento
projekt byl s podporu MŠMT řešen od 1.10. 2001 do 18.5. 2005. Na ukončený
projekt navázala soutěž nazvaná „Jak žáci a studenti hodnotí využívání
obnovitelných zdrojů energie ve svém okolí“. Soutěž je podporována regiony a
ministerstvy (MŠMT, MŽP, MZE, a MPO). Zodpovědný řešitel úkolu je - spolu se
zástupci MŠMT - zástupcem resortu školství, mládeže a tělovýchovy v Radě
partnerů projektu. Jeho účast spočívá v odborné podpoře zastoupení resortu.

Kód (označení):
Název:

3AKON14 (SN 3.7)
Příprava publikace „Pedagogika odborného vzdělávání“

Popis (anotace):

Odborná publikace by měla sloužit pro potřeby vzdělávání učitelů, lektorů a
dalších pracovníků ve sféře počátečního i dalšího odborného vzdělávání. Měla
by být zpracována učebnicovým způsobem s příklady, odkazy na literaturu a
obsahovat metodologii. Měla by shrnovat poznatky zejména z následujících
oblastí včetně mezinárodního kontextu:1) pojetí odborného vzdělávání, jeho
celoživotní dimenze, 2) systémy odborného vzdělávání v ČR a v zahraničí, 3)
kurikulum a jeho projektování, 4) vzdělávací cesty a jejich prostupnost; 5)
kvalifikační požadavky ze sféry práce na odborné vzdělávání, 6) vztah trhu práce
a odborného vzdělávání, 7) procesy profesní orientace a kariérové poradenství,
8) propojení počátečního a dalšího odborného vzdělávání vč. uznávání
předchozího učení, 9) procesy certifikace a evaluace, 10) evropská dimenze
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(EQF. ECVET, Europass, programy mobility a mezinárodní spolupráce apod.)
Úkol je koncipován jako 3letý. Rok 2008 je druhým rokem, ve kterém je text
zpracováván a ve kterém by měla být dokončena pracovní verze celé publikace.
Výstupy (způsob
plnění):
Vnitřní oponentura:
Vnější oponentura:
Vstup do EP
NÚOV:
Zodpovídá:
Spolupracují:

Personální nároky:
Externí
spolupráce:
Rámcový
harmonogram:
Odběratel:
Poznámky:
Zadavatel
Zadání/využití:

pracovní verze textu; konečné verze textu kapitol; konečná verze textu odborné
publikace; oponentní řízení.
Recenze kapitol

Termín:
Termín:

Září 08

Ne
Kofroňová
Stretti, Marinková, Čiháková, Trhlíková, Kašparová, Kalousková, Petrovič,
Palánová, Rathouský, Úlovcová, Vernerová
Součková, Kadlec, Michek
1,36
Ano
Pracovní verze dalších pěti kapitol
červen 08
Pracovní verze celé publikace
prosinec 08
Konečné verze textu kapitol
červen 09
Konečná verze odborné publikace k vydání
listopad 09
NÚOV, instituce realizující DVPP, fakulty vzdělávající učitele odborných škol
O23, O20 MŠMT
Priorita
ZAV
Souhrnná odborná publikace zabývající se problematikou odborného vzdělávání
nebyla v ČR od počátku 90. let vydána. NÚOV je v ČR jedinou institucí, která se
dlouhodobě, koncepčně a systematicky touto problematikou zabývá, domníváme
se proto, že je její povinností publikaci, která bude sloužit jak odborné
pedagogické veřejnosti, tak při přípravě budoucích pedagogů působících v
oblasti odborného vzdělávání, připravit. OŘ NÚOV, s. 15 - zamýšlená publikace
vychází z poslání oddělení koncepce odborného vzdělávání: "zpracovává
koncepci středního a vyššího počátečního i dalšího odborného vzdělávání ...,
připravuje strategii počátečního i dalšího odborného vzdělávání; řeší otázky
koncepce kurikula odborného vzdělávání, zabývá se strukturou a prostupností
vzdělávacích cest.." Jedná se o souhrnnou prezentaci výsledků.
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4.

Sociální partnerství a vazby na trh práce

Kód (označení):
Název:
Popis (anotace):

Výstupy (způsob
plnění):

Vnitřní oponentura:
Vnější oponentura:

Vstup do EP
NÚOV:
Zodpovídá:
Spolupracují:

4BKOV05 (SN 4.2)
POK
Řízení oborových skupin včetně koordinace činnosti Národní sítě pro
zajišťování kvality OV
Náplní úkolu je řízení, koordinace a podpora činnosti oborových skupin
v souladu se stanoveným plánem jejich činnosti a s indikovanými (MŠMT a
NÚOV) aktuálními potřebami odborného vzdělávání.
Koordinace a podpora činnosti se vztahuje ke všem úrovním činnosti partnerství
oborových skupin, tedy na úrovni:
− Mezinárodní (evropské) - dané mezinárodními aktivitami, do nichž se
oborové skupiny zapojují, např. činnost jedné z odborných skupin
v pozici národního referenčního uzlu pro zajišťování kvality vyplývající
z členství České republiky v Evropské síti pro zajišťování kvality
odborného vzdělávání (ENQA-VET) – Národní síť pro zajišťování kvality
OV.
− Národní - reprezentované tzv. koncepční skupinou Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy a odbornými skupinami.
− Sektorové - reprezentované vlastními oborovými skupinami.
− Lokální a regionální - reprezentované možností zřizovat tzv. pracovní
skupiny.
Novou aktivitou v rámci úkolu je koordinace činnosti Národní sítě pro zajišťování
kvality odborného vzdělávání. Národní síť bude plnit funkci informačního mostu
mezi národními a evropskými aktivitami v oblasti zajišťování kvality odborného
vzdělávání. Podmínky pro založení sítě byly vytvořeny v roce 2006 ustavením
odborné skupiny pro podporu kvality odborného vzdělávání v rámci oborových
skupin MŠMT. Na základě materiálu Národní síť pro podporu zajišťování kvality
odborného vzdělávání (schválen na PV MŠMT dne 28. 8. 2007 pod čj. 11
925/2007-2) bude skupina od roku 2008 plnit úlohu národního referenčního uzlu
pro zajišťování kvality vyplývající z členství České republiky v Evropské síti pro
zajišťování kvality odborného vzdělávání (ENQA-VET).
Cílem činnosti Národní sítě pro zajišťování kvality je podpořit rozvoj a inovace
zajišťování kvality odborného vzdělávání na národní úrovni, výměna zkušeností
týkajících se přístupů pro zajišťování kvality odborného vzdělávání, rozvoj
partnerství na národní a mezinárodní úrovni a výměna informací a zkušeností
mezi národní (NSKVA-OV) a evropskou sítí (ENQA-VET). Předmětem řešení
úkolu budou expertní, informační a technicko-administrativní činnosti podporující
aktivity národní sítě.
Výstupy činnosti jednotlivých oborových skupin stanovené plánem činnosti.
Aktivity národního referenčního uzlu pro zajišťování kvality stanovené plánem
aktivit.
Informační text „Činnost oborových skupin“
Internetové stránky.
Ne
Termín:
Ne
Ano
Termín:
Plán činnosti oborových
duben 2008
skupin 2008
Shrnující zpráva o
zajišťování kvality
září 2008
odborného vzdělávání v
ČR
Ano
Kadlec
Michek, Plíhalová, Berný, Stalker, Štourač, vedoucí oborových skupin (odborní
pracovníci sekce 4)
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Personální nároky:
Externí
spolupráce:
Rámcový
harmonogram:

Poznámky:
Zadavatel
Zadání/využití:

0,80
Ano - externí pracovníci zapojení do projektu
Plán činnosti oborových skupin
březen 08
Informační text Činnost oborových skupin (ČJ a AJ verze)
květen 08
Zajištění „Cedefop study visit“ na téma sociální partnerství
červen 08
Aktivity podle plánu
průběžně
Plenární konference OS
listopad
Činnost Národní sítě pro zajišťování kvality OV
Plán činnosti sítě
únor
Jednání národní sítě
březen a říjen
Příprava shrnující zprávy o zajišťování kvality
odborného vzdělávání v ČR
duben - srpen
Vnější oponentura
září
Shrnující zpráva o zajišťování kvality
odborného vzdělávání v ČR
listopad
Příprava peer learning
srpen - září
Mezinárodní návštěva zaměřené na výměnu
zkušeností (peer-learning) ENQA-VET
říjen 2008
Příprava studijní návštěvy CEDEFOP pro 1. pol. 2009 na téma zajišťování
kvality odborného vzdělávání v ČR – součást aktivit k předsednictví ČR v Radě
Evropské unie
průběžně
Zpráva o činnosti sítě
listopad
MŠMT, NÚOV
O23 MŠMT
Priorita
TOP
Úkol organizovat činnost oborových skupin (odvětvových skupin přípravy
mládeže na povolání) stanovilo Národnímu ústavu odborného vzdělávání
(Výzkumnému ústavu odborného školství) Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy 16. července 1990 pod čj. 19144/90-21. Projekt oborových skupin
je od té doby MŠMT podporován a dále se vyvíjí.
Poslední změnu struktury a statutu (Oborové skupiny - úprava struktury,
posilování mandátu) schválilo MŠMT 5.10. 2004 pod čj. 24441/2004-2.
Poslední plán činnosti oborových skupin schválilo MŠMT v dubnu 2007 pod čj.:
9135/2007-2 NÚOV
Od roku 2008 bude součástí aktivit oborových skupin i zajišťování činnosti
Národní sítě pro podporu zajišťování kvality odborného vzdělávání. Bude tomu
tak na základě materiálu Národní sítě pro podporu zajišťování kvality odborného
vzdělávání (schválen na PV MŠMT dne 28. 8. 2007 pod čj. 11 925/2007-2).

Kód (označení):
Název:

4BKOV09
OECD VET Review

Popis (anotace):

Projekt OECD tvoří společná analytické fáze, která je pro zúčastněné země
povinná, a dva volitelné moduly. Řešení modulu 1 spočívá ve vypracování
národních studií - posouzení systému odborného vzdělávání v dané zemi
zahraničními experty (Country review), modul 2 zahrnuje případové studie
zaměřené na inovace v odborném vzdělávání (Inovation Systems and Policies).
Účast ČR v modulu 2 není plánována.

NOV

V rámci analytické fáze bude NÚOV poskytovat prostřednictvím pověřené
kontaktní osoby řešitelskému týmu OECD informace tématicky zaměřené na
zjišťování schopnosti systému odborného vzdělávání vybavit absolventy
odborných vzdělávacích programů dovednostmi nezbytnými pro uplatnění na
pracovním trhu. Analytická fáze bude probíhat ve třech etapách:
− Získání relevantních informací
− Specifikace doporučení pro národní vzdělávací politiky zaměřené na
sladění odborného vzdělávání s potřebami trhu práce
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−

Vyvinutí sady praktických nástrojů pro podporu evaluace resp.
zhodnocení přijatých opatření

Podklady pro 1. etapu analytické fáze byly odevzdány v září 2007, kdy NÚOV na
základě zadání OECD zpracoval dotazník k odbornému vzdělávání v ČR (OECD
Questionnaire on Vocational education and training Czech Republic).
Výstupy (způsob
plnění):

Výstupem analytické fáze jsou zprávy pro účastnické země (charakterizované
jako průkazná zjištění a analytické nástroje).

Vnitřní oponentura:
Vnější oponentura:
Vstup do EP
NÚOV:
Zodpovídá:
Spolupracují:
Personální nároky:
Externí
spolupráce:
Rámcový
harmonogram:

Ne
Ne
Ano

Odběratel:
Poznámky:

Zadavatel
Zadání/využití:

Termín:
Termín:

Pohanková
Berný, Čiháková, Dörichová, Kadlec, Stalker, Stretti
0,50
Ano; v závislosti na charakteru informací požadovaných řešitelským týmem
OECD.
Popis a klasifikace národních systémů OV podle
hlavních charakteristik – zpráva
březen 08
Souhrnná a aktualizovaná informace
o výstupech – zpráva
březen 08
Požadavky trhu práce a vývoj požadavků
na kompetence – zpráva
červen 08
Doporučení pro národní vzdělávací politiky – zpráva
Praktické nástroje pro podporu evaluace – 1. koncept
MŠMT, odborná veřejnost

červen 08
prosinec 08

Modul 1 – národní studie (Country Review) bude navazovat na analytickou část a
bude zahrnovat návštěvy zahraničních expertů a jejich kritické posouzení
národního systému odborného vzdělávání. Posouzení se zaměří na klíčové
otázky identifikované v analytické fázi. Výsledkem bude soubor doporučení
cílených na situaci v dané zemi. Účast České republiky v Modulu 1 je plánována
na rok 2009.
OK4 MŠMT
Priorita
ZAV
Zapojení ČR do nového projektu zaměřeného na analýzu systémů odborného
vzdělávání (Vocational Education and Training – Policy and Innovation) schválila
PV MŠMT dne 6. 8. 2007 (materiál č. j. 16404/2007-K4). Česká republika
potvrdila Direktorátu pro vzdělávání OECD účast v analytické fázi projektu
dopisem MŠMT v září 2007.

Kód (označení):
Název:

4BKOV10
OECD Uznávání

Popis (anotace):

Cílem projektu je sběr dat o systémech uznávání neformálního a informálního
učení v jednotlivých zemích, které se projektu účastní, následná analýza těchto
politik a případových studií. Cílem závěrečné fáze v roce 2008 je formulace
doporučení pro národní politiky a popsání fungujících modelů doprovázené
diseminací výsledků. Tyto výstupy budou součástí závěrečné zprávy. Projekt
probíhá od roku 2006 a předpokládaný termín jeho ukončení je polovina roku
2008. Projektu se účastní 23 zemí z 5 kontinentů, z toho 17 zemí je evropských.
Konkrétním východiskem pro zpracování i následné řešení projektu byl materiál
Nová aktivita OECD zaměřená na uznávání neformálního a informálního učení rámce pro zapojení jednotlivých států.

POK

V návaznosti na reálně dosažené výstupy za období 2006 – 2007 (národní
srovnávací zprávy, závěry z expertních setkání) bude v průběhu roku 2008
probíhat konzultační proces k návrhu publikace, která bude vydána koncem roku
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2008. Poslední pracovní seminář k projektu se uskuteční v červnu 2008.
Závěrečná konference je plánována na prosinec 2008.

Výstupy (způsob
plnění):

Vnitřní oponentura:
Vnější oponentura:
Vstup do EP
NÚOV:
Zodpovídá:
Spolupracují:
Personální nároky:
Externí
spolupráce:
Rámcový
harmonogram:

Odběratel:
Poznámky:
Zadavatel
Zadání/využití:

Spolupráce na přípravě publikace.
Postupné zpřístupňování dat ohledně uznávání široké veřejnosti (po autorizaci
jednotlivých zemí).
Příprava a účast na 4. expertním setkání v červnu 2008 a na závěrečné
konferenci v prosinci 2008.
Publikování závěrů projektu (vydá OECD).
Ne
Termín:
Ne
Termín:
Ne
Pohanková
Kadlec, Stalker, Stretti, Čiháková
0,50
Ano
Spolupráce na přípravě publikace
průběžně
Postupné zpřístupňování dat ohledně uznávání široké veřejnosti (po autorizaci
jednotlivých zemí)
průběžně 08
4. expertní setkání
červen 08
Závěrečná konference projektu
prosinec 08
Publikování závěrů projektu (vydá OECD)
prosinec 08
MŠMT, odborná veřejnost
OK4 MŠMT
ZAV
Účast České republiky v projektu schválila PV MŠMT dne 4. dubna 2006
(materiál č. j. 3487/2006-61 Návrh na účast České republiky v nových
vzdělávacích aktivitách OECD a IEA v roce 2006, s výhledem na rok 2007).

Kód (označení):
Název:

4DKOV02 (SN 7.1)
QF Embodiment

Popis (anotace):

Projekt byl zpracován Národním institutem odborného vzdělávání v Budapešti
(NIVE) na základě návrhu DG EAC/22/06 Evropské komise, podle něhož je
jedním z hlavních cílů zavádění Evropského rámce kvalifikací (EQF) podpořit
„vytváření národních rámců kvalifikací a umožnit jejich vzájemné vztahování“.
Projekt umožní diskutovat a využívat zkušenosti participujících zemí, které byly
získány v průběhu vytváření jejich národních a sektorových kvalifikačních rámců
pro vybrané sektory či odvětví a jejich finální vztažení k EQF.
Výstupy projektu budou studie popisující vytváření národních rámců kvalifikací
v participujících zemích a výsledky jejich vztahování v Evropskému rámci
kvalifikací.
Ne
Termín:
Ano
Termín:
Dán projektem
Ne

Výstupy (způsob
plnění):
Vnitřní oponentura:
Vnější oponentura:
Vstup do EP
NÚOV:
Zodpovídá:
Spolupracují:
Personální nároky:
Externí
spolupráce:

POK

Kadlec
Petrovič, Stalker, Plíhalová, Berný, Čiháková, Veleta, Vencovská
0,40
Ano, zejména řešitelský tým projektu NSK a veřejné zakázky NSP
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Rámcový
harmonogram:

Odběratel:

Konzultace ke KS (kuchař, učitel) ve vztahu k EQF
Zpráva o výsledcích konzultací pro koordinátora projektu
Setkání partnerů
Úprava odvětvových kvalifikačních rámců
Výsledná studie
Závěrečná konference
Publikace shrnující výstupy projektu
EK, MŠMT, NÚOV

leden 08
únor 08
březen 08
květen–červen 08
červenec 08
říjen 08
prosinec 08

Poznámky:
Zadavatel
Zadání/využití:

Projekt je dvouletý, v roce 2008 bude ukončen.
Evropská komise (LdV) Priorita
ZAV
Výsledky projektu budou využity při řešení úkolů souvisejících s rozvojem
Národní soustavy kvalifikací a při přípravě jejího propojování s Evropským
rámcem kvalifikací.

Kód (označení):
Název:

4HKOV02 (SN 4.1)
Spolupráce na tvorbě Národní soustavy povolání

Popis (anotace):

Tvorba Národní soustavy povolání je důležitou aktivitou MPSV, na níž participují
významní sociální partneři. Díky této aktivitě se dále rozvíjí koncept sektorových
rad a vzniká informační základna pro současný i budoucí rozvoj Národní
soustavy kvalifikací.
Proto je žádoucí pokračování participace NÚOV na dalším rozvoji nového
systému i na aktivitách nutných k údržbě Integrovaného systému typových pozic.
Zastupování NÚOV a aktivní podíl na činnosti Poradního týmu a Koordinační
rady projektu (veřejné zakázky) Národní soustava povolání.
Podíl na řídicích a koordinačních aktivitách souvisejících s vývojem a
s naplňováním Národní soustavy kvalifikací i s činností sektorových rad
směřující k zohledňování zájmů a specifických potřeb odborného vzdělávání a
Národní soustavy kvalifikací.
Přímé koordinační a expertní vstupy do činnosti sektorových rad.
Ne
Termín:
Ne
Termín:
Ne

Výstupy (způsob
plnění):

Vnitřní oponentura:
Vnější oponentura:
Vstup do EP
NÚOV:
Zodpovídá:
Spolupracují:

Personální nároky:
Externí
spolupráce:
Rámcový
harmonogram:
Odběratel:
Poznámky:
Zadavatel
Zadání/využití:

POK

Pohanková
Kadlec, Husová, Strádal, Peška,
pracovníci oddělení 4.6,
pracovníci sekce 4 zapojení do činnosti sektorových rad.
1,50
Ne
Pracovní jednání ustanovených týmů a pracovních skupin i pravidelná jednání
sektorových rad se uskutečňují v návaznosti na plán, který stanovuje vedení
veřejné zakázky Národní soustava povolání.
Řešitel veřejné zakázky NSP
Úkol pokračuje v návaznosti na řešení v roce 2007.
Konsorcium řešící
Priorita
DUL
veřejnou zakázku NSP
Od schválení projektu ISTP Ministerstvem práce a sociálních věcí NÚOV
participoval na aktivitách a činnostech ISTP a (mimo jiné) prací v řídicím týmu i
v koordinačních týmech projektu doplňoval "školskou linii aktivit" delegovaných
zástupců MŠMT v těchto týmech.
Dosavadní aktivity budou pokračovat v nových podmínkách daných rozvíjející se
a postupně naplňovanou Národní soustavou povolání, v jejímž rámci se dále
rozvíjí koncept sektorových rad a vzniká základna pro současný i budoucí rozvoj
Národní soustavy kvalifikací.
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5.

Stimulace poptávky po vzdělávání

Kód (označení):
Název:
Popis (anotace):

Výstupy (způsob
plnění):
Vnitřní oponentura:
Vnější oponentura:
Vstup do EP
NÚOV:
Zodpovídá:
Spolupracují:
Personální nároky:
Externí spolupráce:
Rámcový
harmonogram:
Odběratel:
Poznámky:
Zadavatel
Zadání/využití:

POK
5AKON40
Zajišťování provozu, inovací a aktualizací obsahu internetového
informačního systému o uplatnění absolventů škol na trhu práce
Internetový informační systém je potřebné udržovat v provozu, tak aby mohl
poskytovat aktuální informace, zejména v oblasti vzdělávací nabídky, která se
každoročně i v průběhu roku mění. Lze předpokládat, že poskytování aktuálních
informací o vzdělávací nabídce jak pro výchovné poradce, tak pro žáky a jejich
rodiče, podložené informacemi o uplatnění absolventů na trhu práce, povede ke
stimulaci poptávky v oborech, jejichž absolventi vykazují lepší uplatnění na trhu
práce. Z tohoto pohledu jsou nejpodstatnější údaje o nezaměstnanosti
absolventů.
Zajištěný provoz interaktivního informačního systému o uplatnění absolventů škol
na trhu práce s aktualizovanými daty a inovovanými statickými a dynamickými
stránkami.
Ne
Termín:
Ne
Termín:
Ne
Chamoutová
Vojtěch, Eliášová, Kalousková, Velas, Luxová, Formanová
0,60
Dodání dat – ÚIV, MPSV
Inovace dat o vzdělávací nabídce SŠ 2009/2010
září 08
Inovace dat o nezaměstnanosti absolventů 2008
říjen 08
Inovace příslušných statických a dynamických stránek
listopad 08
Úpravy vyplývající ze zjištění Centra kariérového poradenství listopad 08
Žáci základních a středních škol, jejich rodiče, výchovní poradci, učitelé, školy,
zaměstnavatelé, koncepční pracovníci ve školství
O24, O23 MŠMT
Priorita
DUL
Závazek zajištění udržitelnosti výstupů systémového projektu VIP-K v části ISA.
Poskytování informací pro odpovědnou a racionální kariérovou volbu žáků
základních a středních škol, podporu jejich lepší kvalifikovanosti a flexibility a
ovlivňování souladu struktury a připravenosti absolventů s měnícími se
kvalifikačními požadavky trhu práce.
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6.

Kvalita odborného vzdělávání

Kód (označení):
Název:

6FKOV04
Systémový projekt Kvalita I – nová závěrečná zkouška

Popis (anotace):

SP Kvalita I – NZZ bude ukončen po obsahové stránce 30. června 2008.
V řešitelských týmech složených ze zástupců škol, zaměstnavatelů a NÚOV
budou vytvořena jednotná zadání pro závěrečné zkoušky 2007/08 pro 70 oborů
kategorie H. Jednotná zadání budou ověřovat všechny školy, které o to projevily
zájem (cca 280 škol, 770 školoborů). Na metodických seminářích obdrží
zástupci škol jednotná zadání pro ověřované obory a instrukce potřebné k jejich
realizaci.
Bude zpracován a projednán v oponentním řízení konečný návrh koncepce
nové závěrečné zkoušky, který bude odrážet výsledky probíhajících šetření:
a) výsledky dotazníkových šetření na pilotních školách a mezi odborníky
z praxe (říjen 2007)
b) výsledky sondy, kterou byly zkoumány možnosti používání výkazu
odborných kompetencí žáka při průběžném ověřování výsledků vzdělávání
(prosinec 2007)
c) výsledky dotazníkového šetření mezi zaměstnavateli - vč. členů koncepční
skupiny (prosinec 2007)
d) výsledky šetření souladu jednotných zadání a hodnotících standardů úplné
kvalifikace (březen 2008)
Budou připraveny a ověřeny vybrané moduly automatizovaného informačního
systému pro tvorbu jednotných zadání a jejich realizaci na školách (modul pro
správu rolí a účtů systému, modul pro podporu tvorby JZZZ s využitím databáze
a modul přihlašovací aplikace pro uživatele systému).
Budou zpracovány následující materiály :
a) detailní technologický model systému
b) uživatelská a provozní dokumentace systému
c) bezpečnostní politika
d) analýza rizik systému
e) plán realizace následujících fází vývoje AIS
Jednotná zadání závěrečných zkoušek pro obory vzdělání kategorie H (70 ks
CD)
Metodické semináře pro pilotní školy (cca 30 seminářů)
Koncepce nové závěrečné zkoušky včetně návrhu organizačních a metodických
opatření k její implementaci (publikace v rozsahu 50 str., 300 ks)
Zpráva o řešení projektu (publikace v rozsahu 100 str., 1000 ks)
Návrh automatizovaného informačního systému pro tvorbu jednotných zadání a
realizaci nových závěrečných zkoušek AIS
Ano
Termín:
duben 2008
Ano
Termín:
duben 2008
Ano

Výstupy (způsob
plnění):

Vnitřní oponentura:
Vnější oponentura:
Vstup do EP
NÚOV:
Zodpovídá:
Spolupracují:

Personální nároky:
Externí
spolupráce:

POK

Kočková
Batelková; Berný; Bucharová; Burešová; Davidová; Franklová; Grmelová; Hradil;
Hrešan; Hula; Husová; Hušáková; Janeček; Jezberová; Kočková; Kofroňová;
Kottová; Kratochvílová; Michek; Němcová; Nováčková; Ondrejkovič; Opočenský;
Peška; Pohanková; Rathouský; Sedláčková; Suchý; Szebestová; Štourač;
Šumavská; Vašáková; Vážná; Vencovská; Voříšková; Vrabec
9,46
Ano; členové řešitelských týmů
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Rámcový
harmonogram:

Odběratel:

Tvorba jednotných zadání
Metodické semináře
Koncepce NZZ
Konference
Automatizovaný informační systém AIS
MŠMT, odbor 20, školy, sociální partneři

leden - únor 20
leden - březen 08
duben 08
květen 08
květen 08

Poznámky:
Zadavatel
Zadání/využití:

Úkol probíhá dle harmonogramu schváleného v SP Kvalita I
O20 MŠMT
Priorita
ZAV
Systémový projekt Kvalita I je realizován na základě smlouvy o partnerství a
vzájemné spolupráci mezi MŠMT a NÚOV, která byla podepsána 2.5.2005.
Informace o postupu řešení projektu podávají čtvrtletní a výroční monitorovací
zprávy.

Kód (označení):
Název:

6AKOV15 (SN 6.2)
Autoevaluace a externí evaluace v odborném vzdělávání

Popis (anotace):

Úkol navazuje na úkol 1AKOV14 z roku 2007, jehož cílem bylo podpořit školy při
vlastním hodnocení. Předmětem jsou informační a konzultační aktivity a
zveřejňování dostupných příkladů dobré praxe. V roce 2008 bude úkol rozšířen o
zmapování vztahu mezi vlastním hodnocením školy a externí evaluací v
odborném vzdělávání (ČŠI, zřizovatelé) v praxi a zmapování možností externí
evaluace realizované partnerskými školami a příp. kritickými
přáteli.
Informační a konzultační aktivity spojené s vlastním hodnocení školy.
Příklady dobré praxe na { HYPERLINK "http://www.nuov.cz" }.
Zpráva zveřejňující prvotní zjištění o vztahu autoevaluace a externí evaluace
v OV.
Ano
Termín:
listopad 2008
Ne
Termín:
Ne

Výstupy (způsob
plnění):

Vnitřní oponentura:
Vnější oponentura:
Vstup do EP
NÚOV:
Zodpovídá:
Spolupracují:
Personální nároky:
Projektový tým:
Externí
spolupráce:
Rámcový
harmonogram:

Odběratel:
Poznámky:
Zadavatel
Zadání/využití:

Michek
0,10
Ne
Ano; oslovení ředitelé škol, školské asociace, akademičtí pracovníci, konzultace
s vybranými zástupci ČŠI.
Aktualizace informací na www.nuov.cz
červen, listopad 08
Zpráva o plnění úkolu
červen, listopad 08
Stanovení hypotéz „vztah autoevaluace a externí
evaluace“
březen 08
Návrh výzkumného šetření
květen 08
Průběžné získávání a zpracování dat
červen – říjen 08
Zpráva zveřejňující prvotní zjištění o vztahu
autoevaluace a externí evaluace v OV
listopad 08
Střední školy, MŠMT, zainteresovaní pracovníci na centrální a regionální úrovni,
odborná veřejnost.
Navazuje na úkol 1AKOV14 Zprostředkování informací o sebehodnocení a
řízení kvality v odborném vzdělávání.
O20 a O23MŠMT
Priorita
DUL
Zadání vyplývá ze Zřizovací listiny NÚOV (č. j 32 603/2000 ze dne 20. prosince
2000), článku 2 bodu c) kdy jedním z předmětů hlavní činnosti NÚOV v rámci
vymezené působnosti je "evaluační činnost zaměřená na tvorbu systému
evaluace v oblasti odborného vzdělávání a na vytváření evaluačních nástrojů a
kritérií". Dále vychází z popisu činnosti uvedeného v organizačním řádu NÚOV,
který byl schválen náměstkem ministryně sk. 2 dne 7. ledna 2007. Hlavním
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výstupem úkolu v roce 2006 byla publikace "Příručka pro sebehodnocení
poskytovatelů odborného" schválená GP sk. 2 (č.j.: 15 381/2006-2) a předložená
pro informaci 24. UPV dne 4.7.2006. Jedním ze závěrů projednání v GP bylo
doporučení zprostředkovat výsledky školám a dalším aktérům OV.
Kód (označení):
Název:

6AKOV16 (SN 6.1)
Evropská síť pro zajišťování kvality v odborném vzdělávání

Popis (anotace):

Úkol navazuje na úkol 1AKOV01 Rozvoj sítě pro zajišťování kvality v OVP v ČR.
Řešení tohoto úkolu vyplývá z členství ČR v Evropské síti pro zajišťování kvality
v odborném vzdělávání (ENQA-VET). Jeho cílem je zprostředkovat informace o
evropské vzdělávací politice v odborném vzdělávání do ČR a naopak o české
vzdělávací politice a přístupu k odbornému vzdělávání členům ENQA-VET.
Součástí řešení úkolu je účast na setkáních ENQA - VET, tématických
skupinách ENQA - VET a na aktivitách peer – learning.
Aktivní účast v ENQA-VET
Publikace Evropský referenční rámec pro zajišťování kvality (v českém jazyce)
Ne
Termín:
Ne
Termín:
Ano; publikace (20 stran, 300 ks)

Výstupy (způsob
plnění):
Vnitřní oponentura:
Vnější oponentura:
Vstup do EP
NÚOV:
Zodpovídá:
Spolupracují:
Personální nároky:
Externí
spolupráce:
Rámcový
harmonogram:

Odběratel:
Poznámky:

Zadavatel
Zadání/využití:

Kód (označení):
Název:

POK

Michek
Kadlec
0,05
Ano; podle tématu vybraní zástupci ČR pro návštěvy peer-learning a práci
v tématických skupinách, ČŠI
Účast na valné hromadě ENQA-VET
duben, listopad 08
Účast v jedné tématické skupině
v průběhu 2008
Účast ve 2 aktivitách peer-learning
v průběhu 2008
Překlad a vydání materiálu Evropský referenční rámec pro zajišťování kvality
(v závislosti na schválení v EP)
červenec 08
Zprávy ze zahraničních služebních cest spojených s činností ENQA – VET
průběžně
MŠMT, ČŠI, představitelé sociálních partnerů, krajské úřady; na Internetu
odborná veřejnost
Úkol navazuje na úkol 1AKOV01 - Rozvoj sítě pro zajišťování kvality v OVP
v ČR. Doposud není schválen pracovní program ENQA-VET na období 20082009 proto nelze stanovit v jakých tématických skupinách a návštěv peerlearning (výměna zkušeností) se zástupci ČR budou účastnit.
Předpokládají se zvýšené náklady spojené s překladem cizojazyčných textů ve
výši 30 000 Kč.
O20 a O23 MŠMT
Priorita
ZAV
Vyplývá z členství ČR v Evropské síti pro zajišťování kvality v odborném
vzdělávání (ENQA-VET). Jmenování zástupce NÚOV do ENQA-VET proběhlo v
srpnu 2005, v září 2005 byla nominace Ing. Michka zaslána Ředitelství pro
celoživotní učení Evropské komise. Zadání dále vyplývá z popisu činnosti
uvedeného v organizačním řádu NÚOV, který byl schválen náměstkem
ministryně sk. 2 MŠMT dne 7. ledna 2007.
Informace o evropské vzdělávací politice v odborném vzdělávání s důrazem na
problematiku zajišťování kvality odborného vzdělávání budou poskytovány
MŠMT, ČŠI, krajským orgánům apod.
6DKOV03 (SN 6.2)
Projekt „Peer Review Extended II“
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Popis (anotace):

Výstupy (způsob
plnění):
Vnitřní oponentura:
Vnější oponentura:
Vstup do EP
NÚOV:
Zodpovídá:
Spolupracují:
Personální nároky:
Externí
spolupráce:
Rámcový
harmonogram:
Odběratel:
Poznámky:

Jedná se o mezinárodní projekt „Peer Review Extended II - Transfer and further
development of the European Peer Review methodology as an element of the
Common Quality Assurance Framework (CQAF)“, který navazuje na projekty
z programu Leonardo da Vinci „Peer Review in initial VET“ a „Peer Review
Extended“. Součástí řešení tohoto projektu bude v letech 2008 – 2009: překlad
metodiky European Peer Review Manual a diseminačních materiálů; aktivní
přispění k výzkumným a vývojovým fázím: vstupní informace soustředící se na
uzpůsobení (adaptaci) European Peer Review Manual v prostředí ČR; vývoj
pokynů pro různé cílové skupiny – zainteresované strany (poskytovatelé OVP,
Peers); vybudování a koordinace národní sítě pro rozšíření a přenos (včetně
nejméně 1 národního setkání); rozšíření (diseminace) výsledků (např. uvnitř
vlastní organizace, na národní konferenci); spolupodílení se na Evropské síti
Peer Review; spoluúčast na mezinárodních setkáních.
Materiál European Peer Review Manual (v českém jazyce)
Ostatní podle plánu projektu
Ne
Ano
Ano

Termín:
Termín:

říjen 2008

Michek
0,05
Spolupracující odborné školy
Úvodní setkání řešitelů projektu
Překlad a vydání materiálu European Peer Review Manual

únor 08
listopad 08

MŠMT, školy, sociální partneři, odborná veřejnost
Projekt koordinuje rakouský „Österreichisches Institut für
Berufsbildungsforschung - ÖIBF“. Harmonogram projektu včetně konkrétních
výstupů bude upřesněn na prvním setkání řešitelů projektu ve Vídni v únoru
2008.
(Peer Review = způsob externí evaluace; nástroj pro výměnu zkušeností škol založený na
autoevaluaci školy a následném porovnávání přístupů.)

Zadavatel
Zadání/využití:

Evropská komise (LdV) Priorita
ZAV
NÚOV se podle Letter of Intent zavázal vystupovat v projektu jako partner.
Výstupy projektu budou využity v systémovém projektu Autoevaluace I a II.
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7.

Kariérové poradenství

Kód (označení):
Název:

Popis (anotace):

Výstupy (způsob
plnění):

Vnitřní oponentura:
Vnější oponentura:
Vstup do EP
NÚOV:
Zodpovídá:
Spolupracují:
Personální nároky:
Externí
spolupráce:
Rámcový
harmonogram:
Odběratel:
Poznámky:
Zadavatel
Zadání/využití:

Kód (označení):
Název:
Popis (anotace):

Výstupy (způsob
plnění):

Vnitřní oponentura:
Vnější oponentura:
Vstup do EP
NÚOV:
Zodpovídá:
Spolupracují:

7FKON05a (SN 7.1)

POK

ISA – VIP Kariéra: Ověřování funkčnosti a využití internetového
informačního systému, vč. ověření multimediálního průvodce a
subsystému pro prevenci předčasných odchodů (AN-08 až AN-10)
Monitorování a ověření funkčnosti, využitelnosti a účinnosti internetového
informačního systému o uplatnění absolventů škol na trhu práce (ISA) ve smyslu
dosahování cílů systémového projektu VIP Kariéra směrem k jednotlivým
cílovým skupinám uživatelů, ověření relevance obsahu i formy informací
poskytovaných systémem ISA z hlediska informačních potřeb všech níže
uvedených cílových skupin.
Analýza výsledků pilotních šetření ve smyslu požadavků projektu a předběžné
závěry a doporučení, týkající se obsahu, formy a způsobu prezentace
informačního systému ISA (signální výsledky)
Analýza výsledků šetření, realizovaných v rámci 1 a 2. etapy monitorování,
závěry a doporučení potřebných úprav systému ISA ve smyslu požadavků
projektu, doporučení, týkající se strategie rozvoje systému ISA
Ne
Termín:
Ne
Termín:
Ne
Úlovcová
Vojtěch, Viceníková, Luxová
0,30
Ano
Analýza výsledků 1. etapy
Analýza výsledků 1. etapy

únor 08
duben 08

MŠMT, ISA, školy, učitelé
O24 MŠMT
Priorita
ZAV
Systémový projekt VIP Kariéra je realizován na základě smlouvy o partnerství a
vzájemné spolupráci mezi MŠMT a NÚOV, která byla podepsána 2.9.2005.
7FKON05b (SN 7.1)
POK
ISA – VIP Kariéra: Budování internetového informačního systému o
uplatnění absolventů škol na trhu práce
Vybudovaný systém ISA bude provozován ve veřejném ověřovacím provozu a
doplňován o statické a dynamické stránky a analytické a souhrnné publikace,
které vznikají po 1. lednu 2008. Dojde i k závěrečným úpravám na základě
ověřování funkčnosti a využití internetového informačního systému. Budou
ověřovány administrátorské nástroje a zajištěno proškolení pracovníků v jejich
používání.
Realizovaný interaktivní informační systému o uplatnění absolventů škol na trhu
práce se začleněným multimediálním průvodcem a subsystémem k předčasným
odchodům upravený a dále provozuschopný na základě ověřovacího provozu a
ověření funkčnosti. Proškolení pracovníci ovládající využívání
administrátorských nástrojů.
Ne
Termín:
Ne
Termín:
Ne
Úlovcová, Vojtěch
Chamoutová, Velas, Trhlíková, Kalousková, Eliášková
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Personální nároky:
Externí
spolupráce:
Rámcový
harmonogram:
Odběratel:
Poznámky:
Zadavatel
Zadání/využití:

Kód (označení):
Název:
Popis (anotace):

Výstupy (způsob
plnění):

1,60
Ano
Předání administrátorských nástrojů
leden 08
Zapracování poznatků z ověř.provozu, aktualizace
červenec 08
Uvedení systému ISA do úplného provozu pro veřejnost
červenec 08
Žáci základních a středních škol, jejich rodiče, výchovní poradci, učitelé, školy,
zaměstnavatelé, koncepční pracovníci ve školství
O24 MŠMT
Priorita
ZAV
Systémový projekt VIP Kariéra je realizován na základě smlouvy o partnerství a
vzájemné spolupráci mezi MŠMT a NÚOV, která byla podepsána 2.9.2005.
7FKON05c (SN 7.1)

POK

ISA – VIP Kariéra: Zajištění obsahové stránky informačního systému
k uplatnění absolventů škol na trhu práce (AN-3.3 + AN-04 + AN-05)
V rámci úkolu bude zajišťováno řízení příslušných dílčích aktivit. Budou
analyzována a využívána data a informace, která vysvětlují podstatné
charakteristiky a souvislosti vazby vzdělávání a trhu práce.
Práce budou orientovány do dvou okruhů, korespondujících s příslušnými
aktivitami:
V aktivitě AN-03 ISA - Shromažďování, zpracování a analýzy dat o
vzdělávacích programech a vzdělávací nabídce škol proběhnou práce na
analýze ŠVP vytvořených v rámci projektu PILOT a jejich porovnání s výsledky
analýzy UD v roce 2006.
V aktivitě AN-04 Shromažďování, zpracovávání, analýzy dat o potřebách
trhu práce budou probíhat jednak práce analyzující výsledky šetření potřeb
zaměstnavatelů v jednotlivých sektorech, jednak dokončení prací soustředěných
na vývoj vzdělanostní a kvalifikační struktury pracovních sil a absolventů.
Rovněž bude zahájeno další kolo šetření potřeb zaměstnavatelů formou analýzy
inzerce a zjišťování názorů personálních agentur.
Řešení v aktivitě AN-05 Shromažďování, zpracovávání, analýzy dat o situaci
v přechodu absolventů na trh práce bude vycházet z analýz nezaměstnanosti
absolventů na základě údajů VŠPS a z dlouhodobého šetření zaměřeného na
připravenost ze školy a na profesní očekávání vycházející z údajů absolventů.
Na tomto základě budou vytvářeny výstupy vhodné pro využití v kariérovém
poradenství na středních i základních školách i ke zlepšení připravenosti
absolventů škol na přechod na trh práce či do terciárního studia. Budou
vytvářeny i analytické výstupy vhodné k využití na pracovištích, která ovlivňují
školskou politiku i na školách při tvorbě vzdělávací nabídky. Nejdůležitějšími
výstupy ovšem budou datové struktury a statické a dynamické stránky pro
doplnění do internetového systému ISA
Soubory dat pro interaktivní informační systém
Další statické stránky pro interaktivní informační systém
Další dynamické stránky pro interaktivní informační systém
Analytické studie:
Analýza vzdělávacích programů - ŠVP
Šetření zaměstnavatelů – porovnání jednotlivých sektorů
Analýzy inzerce a personálních agentur
Přechod absolventů VOŠ do praxe a jejich uplatnění - 2. etapa
Vývoj vzdělanostní a kvalifikační struktury pracovních sil a absolventů
Analýza nezaměstnanosti mladých lidí vč. porovnání s EU
Syntetické studie:
Vývoj vzdělanostní a kvalifikační struktury pracovních sil a absolventů
v evropském srovnání
Uplatnění absolventů škol na trhu práce - 2007

Vnitřní oponentura:
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Vnější oponentura:
Vstup do EP
NÚOV:
Zodpovídá:
Spolupracují:
Personální nároky:
Externí
spolupráce:
Rámcový
harmonogram:

Odběratel:

Poznámky:
Zadavatel
Zadání/využití:

Kód (označení):
Název:
Popis (anotace):

Výstupy (způsob
plnění):

Vnitřní oponentura:
Vnější oponentura:
Vstup do EP
NÚOV:
Zodpovídá:
Spolupracují:
Personální nároky:
Externí
spolupráce:

Ne
Termín:
Ano - souhrnná publikace (120 stran, 5000 výtisků)
- jednotlivé studie (7 studií, 350 výtisků)
Vojtěch
Trhlíková, Chamoutová, Kalousková, Formanová
1,90
Ano
Výroční zpráva
31.1.
Čtvrtletní monitorovací zprávy
28.2; 30.5;
Vývoj vzdělanostní a kvalifikační struktury
pracovních sil
únor 08
Syntetická studie: Uplatnění absolventů škol na
trhu práce – 2007
duben 08
Analýza vzdělávacích programů - ŠVP
duben 08
Analýzy inzerce a personálních agentur
duben 08
Šetření potřeb zaměstnavatelů a připravenosti
absolventů – porovnávací studie
květen 08
Analýza nezaměstnanosti mladých lidí
vč. porovnání s EU
duben 08
Závěrečná zpráva
31.8.
Školy (pedagogové, poradenští pracovníci, management všech typů škol), žáci
ZŠ, SŠ, VOŠ, škol pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, absolventi
všech typů škol, organizace soc. partnerů, zaměstnavatelé, úřady práce,
nestátní neziskové organizace, orgány státní správy a samosprávy (MŠMT,
MPSV, kraje, obce).
O24 MŠMT
Priorita
ZAV
Systémový projekt VIP Kariéra je realizován na základě smlouvy o partnerství a
vzájemné spolupráci mezi MŠMT a NÚOV, která byla podepsána 2.9.2005.
7FKON05d (SN 7.3)

POK

ISA – VIP Kariéra: Zajištění a realizace e-learningového vzdělávání (AN-12
až AN-15)
Zajištění provozu a administrativy virtuálního školícího pracoviště. Realizace
vzdělávání kariérových poradců a učitelů témat Výchovy k volbě povolání a
Úvodu do světa práce. Poskytování zpětné vazby a dalších podpůrných služeb
frekventantům a tutorům.
Fungující virtuální pracoviště pro e-learningové distanční vzdělávání.
Průběžně revidované a aktualizované vzdělávací moduly.
Realizovaná administrace a vzdělávání pedagogických pracovníků
v pravidelných studijních bězích.
Pravidelné hodnotící zprávy ze zpětné vazby studia frekventantů a tutorských
činností.
Zajištění marketingových a propagačních činností ke vzdělávací nabídce elearningu.
Závěrečná evaluace a vyhodnocení
Ne
Termín:
Ne
Termín:
Ne
Velas
Strádal, Viceníková, Úlovcová, Luxová, tutoři
1,10
Ano
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Rámcový
harmonogram:

Odběratel:
Poznámky:
Zadavatel
Zadání/využití:

Kód (označení):
Název:
Popis (anotace):

Výstupy (způsob
plnění):
Vnitřní oponentura:
Vnější oponentura:
Vstup do EP
NÚOV:
Zodpovídá:
Spolupracují:
Personální nároky:
Externí
spolupráce:
Rámcový
harmonogram:
Odběratel:

Poznámky:
Zadavatel
Zadání/využití:

Realizace a ukončení IV. běhu vzdělávání
Zahájení a realizace V. studijního běhu, provádění
administrativních, tutorských a hodnotících činností
Zpráva o realizaci IV. studijního běhu
Zpráva o realizaci V. studijního běhu
Evaluace studijních modulů
Celková zpráva o realizaci e-learningového vzdělávání
MŠMT, školy, učitelé

leden-březen 08
leden-červen 08
duben 08
červen 08
červenec 08
červenec 08

O24 MŠMT
Priorita
ZAV
Systémový projekt VIP Kariéra je realizován na základě smlouvy o partnerství a
vzájemné spolupráci mezi MŠMT a NÚOV, která byla podepsána 2.9.2005.
7FKON05e (SN 7.1)

POK

ISA – VIP Kariéra: Zpracování a analýzy dat o vzdělávací nabídce škol a
anotací jejich vzdělávacích programů
Aktualizace zpracování komplexních dat o vzdělávací nabídce SŠ a VOŠ,
správa databáze a příprava kariérových informací pro volbu studia - možnosti
studia, délka a formy studia, plánovaná kapacita, počty přihlášených a přijatých,
přijímací zkoušky, termíny, školné, možnosti studia pro zdravotně postižené,
doporučení pro volbu, tvorba anotací vzdělávacích programů SŠ a VOŠ a
možností uplatnění absolventů.
Soubor dat a CD řady KAM NA ŠKOLU se vzdělávací nabídkou vyšších
odborných škol, soubor anotací vzdělávacích programů středních škol
Ne
Ne

Termín:
Termín:

Ne
Vojtěch (Velas)
Eliášková, Chamoutová, Luxová
0,70
Ano
Vzdělávací nabídka VOŠ –publikace, CD
březen 08
Dokončení anotací vzdělávacích programů VOŠ
březen 08
MŠMT, pracovníci NÚOV, žáci středních a speciálních škol, rodiče, dospělí
zájemci o vyšší odborné vzdělávání, učitelé, výchovní poradci a management
škol, kariéroví poradci, pracovníci pedagogicko-psychologických poraden,
knihovny, úřady práce, krajské úřady a další instituce
O24 MŠMT
Priorita
ZAV
Systémový projekt VIP Kariéra je realizován na základě smlouvy o partnerství a
vzájemné spolupráci mezi MŠMT a NÚOV, která byla podepsána 2.9.2005.

Kód (označení):
Název:

7AKON17 (SN 7.2)
Vzdělávací podpora celoživotního kariérového poradenství

Popis (anotace):

Cílem úkolu je realizace a evaluace e-learningového a prezenčního vzdělávání
zaměřeného na problematiku celoživotního kariérového poradenství. Vzdělávací
nabídka je určena pracovníkům Poradenských center sítí škol poskytujících
služby dalšího vzdělávání dospělým (UNIV). Součástí úkolu bude rovněž
následná úprava vzdělávacích modulů e-learningového vzdělávání.
Evaluační zpráva o realizaci e-learningového vzdělávání
Upravené vzdělávací moduly e-learningového vzdělávání

Výstupy (způsob
plnění):
Vnitřní oponentura:
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Ne

POK

Termín:
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Vnější oponentura:
Vstup do EP
NÚOV:
Zodpovídá:
Spolupracují:
Personální nároky:
Externí
spolupráce:
Rámcový
harmonogram:
Odběratel:
Poznámky:
Zadavatel
Zadání/využití:

Kód (označení):
Název:
Popis (anotace):

Výstupy (způsob
plnění):
Vnitřní oponentura:
Vnější oponentura:
Vstup do EP
NÚOV:
Zodpovídá:
Spolupracují:
Personální nároky:
Externí
spolupráce:
Rámcový
harmonogram:
Odběratel:
Poznámky:
Zadavatel
Zadání/využití:

Ne

Termín:

Ne
Velas
Viceníková
0,65
Ne
Evaluační zpráva
Upravené vzdělávací moduly
MŠMT, školy, poradenští pracovníci

duben 08
červen 08

O23 MŠMT
Priorita
DUL
ZL čl. 2 odst. 9a) - předmětem hlavní činnosti v rámci vymezené působnosti jsou
analytické, vědecké a výzkumné činnosti zaměřené na tvorbu a rozvoj
vzdělávací politiky státu v oblasti odborného vzdělávání. OŘ NÚOV: odd.
kariérového poradenství vytváří koncepci kariérového poradenství ve školství, ve
spolupráci s dalšími partnery se podílí na tvorbě koncepce integrovaného
systému kariérového poradenství založené na funkčních vnějších vazbách k
poradenským systémům ve sféře působnosti MPSV.
7AKON18 (SN 7.1)
POK
Informační podpora výuky a poradenství pro volbu povolání a orientace ve
světě práce
Konzultační činnost pro školy, zajištění provozu webových stránek
startnatrhprace.cz , pravidelná aktualizace systému odkazů, vyhledávání a
aktualizace informací ze sféry vzdělávání a z oblasti trhu práce. Stránky budou
propojeny s www.infoabsolvent.cz.
upravené webové stránky STARTNATRHPRACE a propojení obsahu s ISA
zpráva o provozu webu – 2xročně
Ne
Ne

Termín:
Termín:

Ne
Viceníková
Velas, Vojtěch, Eliášková, Formanová
0,40
Ano
aktualizace webových stránek
zajištění komplementárnosti s ISA
zpráva o provozu webu – 1.pol.
zpráva o provozu webu – 2 pol.
Základní a střední školy, ÚP

průběžně
duben 08
červenec 08
listopad 08

O23 MŠMT
Priorita
DUL
Na základě metodického pokynu MŠMT (č. j. 22 067/2000-2) připravil NÚOV
metodický návod pro učitele k realizaci pokynu MŠMT zařazení učiva Úvod do
světa práce do vzdělávacích programů středních škol. Organizační řád NÚOV:
odd. kariérového poradenství zajišťuje metodickou podporu vzdělávání učitelů
pro výuku "úvodu do světa práce".
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Kód (označení):
Název:

7AKON19 (SN 7.4)

Popis (anotace):

Provoz Centra kariérového poradenství, on-line poradenství po telefonu a
internetu, individuální osobní konzultace - projektování vzdělávací dráhy žáků
základních a středních škol. Klíčovou aktivitou je individuální poradenství,
poskytování širokého spektra informací z oblasti vzdělávání a sféry práce a
poradenská podpora v řešení specifických situací, které souvisejí se
vzděláváním, problémy během studia a kariérovým rozhodováním. Na základě
zkušeností z poradenského servisu bude upravován a inovován obsah
internetového informačního systému ISA. Centrum bude prostřednictvím medií
poskytovat informace širší veřejnosti, Předpokládá se i rozšíření služeb pro
zdravotně a jinak znevýhodněné uchazeče.
Návrh koncepce CKP na rok 2008
Zpráva o činnosti za rok 2007
Zpráva o činnosti za 1.pololetí 2008
Ne
Termín:
Ne
Termín:
Ne

Výstupy (způsob
plnění):
Vnitřní oponentura:
Vnější oponentura:
Vstup do EP
NÚOV:
Zodpovídá:
Spolupracují:
Personální nároky:
Externí
spolupráce:
Rámcový
harmonogram:
Odběratel:
Poznámky:

Zadavatel
Zadání/využití:

Kód (označení):
Název:
Popis (anotace):

Výstupy (způsob
plnění):
Vnitřní oponentura:
Vnější oponentura:
Vstup do EP
NÚOV:

POK

Centrum kariérového poradenství

Vojtěch (Velas)
Eliášková, Viceníková, Chamoutová, Luxová
0,75
Ne
Návrh koncepce CKP na rok 2008
Zpráva o činnosti za rok 2007
Zpráva o činnosti za 1. pol. 2008
Žáci, rodiče, výchovní poradci

leden 08
leden 08
červenec 08

Rozsah práce je nerovnoměrný v průběhu školního roku, hlavním cílem je
informační podpora při projektování vzdělávací dráhy a podpora využívání
systému ISA.
O23 MŠMT
Priorita
DUL
OŘ NÚOV: součástí oddělení je centrum, které poskytuje individuální kariérové
poradenství zájemcům o studium na SŠ a VOŠ, založené na informacích o
oborech vzdělání a zaměřené na projekci vzdělávací dráhy. V činnosti CKP jsou
využívány informace produkované NÚOV v rámci jiných činností a jsou tak k
dispozici široké veřejnosti.
7AKON21 (SN 7.1)

POK

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným
vzděláním – 2008
Zpracování dat poskytovaných MPSV (počet nezaměstnaných absolventů podle
kategorií vzdělání, skupin oborů, oborů, podle jednotlivých krajů; počet
dlouhodobě nezaměstnaných absolventů; počet disponibilních a „čerstvých“
absolventů k 30.4.) a jejich propojení s daty o počtech absolventů do
standardních výstupů. Analýzy nezaměstnanosti absolventů z hlediska
vzdělanostní a profesní struktury v celkovém i regionálním pohledu.
Analytická zpráva pro MŠMT, publikace Nezaměstnanost absolventů škol se
středním a vyšším odborným vzděláním – 2008.
Ne
Ne
Ano
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Termín:
Termín:
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Zodpovídá:
Spolupracují:
Personální nároky:
Externí
spolupráce:
Rámcový
harmonogram:
Odběratel:
Poznámky:
Zadavatel
Zadání/využití:

Chamoutová
Vojtěch, Kalousková, Formanová
0,55
Ne
Zpracování dat
květen-červen 08
Analýzy situace v nezaměstnanosti, zpracování zprávy
červenec-srpen 08
Příprava k publikaci, vydání
říjen 08
MŠMT, představitelé sociálních partnerů, krajské úřady, MPSV, ÚP;
na Internetu – školy, žáci, případně další zájemci
O23 MŠMT
Priorita
DUL
Uplatnění mladých lidí na trhu práce z hlediska nezaměstnanosti. Úkol vyplývá
ze ZL, čl. 2, bod 9a) a Org. řádu NÚOV, III/3.2 - zajišťuje monitoring a evaluaci
středního a vyššího vzdělávání z hlediska potřeb trhu práce.

Kód (označení):
Název:

7AKON20 (SN 7.1)
POK
Připravenost absolventů středních odborných škol na uplatnění v praxi

Popis (anotace):

V minulých letech byla postupně prováděna samostatná šetření absolventů tři
roky po absolvování v oborech poskytujících odborné vzdělání s výučním listem,
střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou (po základní škole, se
zahrnutím odborného výcviku) a střední odborné vzdělání s maturitou (bez
vyučení) po uplynutí tří let od vstupu na trh práce na to, jak je škola připravila z
hlediska kompetencí potřebných pro uplatnění na trhu práce. Nyní bude
provedeno shrnutí a porovnání názorů těchto absolventů.
Srovnávací studie: Připravenost absolventů středních odborných škol na
uplatnění v praxi

Výstupy (způsob
plnění):
Vnitřní oponentura:
Vnější oponentura:
Vstup do EP
NÚOV:
Zodpovídá:
Spolupracují:
Personální nároky:
Externí
spolupráce:
Rámcový
harmonogram:
Odběratel:

Ano
Ne
Ano

Termín:
Termín:

15. listopad 2008

Vojtěch
Trhlíková, Kalousková, Formanová
0,62
Ne
Zpracování dat, srovnávací analýzy
červen - září 08
Zpracování výstupů
říjen 08
Vydání studie
listopad 08
MŠMT, představitelé sociálních partnerů, krajské úřady, MPSV; na Internetu školy, žáci a jejich rodiče, další zájemci

Poznámky:
Zadavatel
Zadání/využití:

NÚOV - plán na rok 2008

O23 MŠMT
Priorita
DUL
Součást rozsáhlého dlouhodobého sledování přechodu absolventů na trh
práce - shrnutí a porovnání názorů absolventů SOU a SOŠ po uplynutí tří let
od vstupu na trh práce na to, jak je škola připravila z hlediska kompetencí
potřebných pro uplatnění na trhu práce. Úkol vyplývá ze ZL, čl. 2, bod 9a) a
Org. řádu NÚOV, III/3.2 - zajišťuje monitoring a evaluaci středního a vyššího
vzdělávání z hlediska potřeb trhu práce.
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Kód (označení):
Název:
Popis (anotace):

Výstupy (způsob
plnění):
Vnitřní oponentura:
Vnější oponentura:
Vstup do EP
NÚOV:
Zodpovídá:
Spolupracují:
Personální nároky:
Externí
spolupráce:
Rámcový
harmonogram:
Odběratel:
Poznámky:
Zadavatel
Zadání/využití:

Kód (označení):
Název:
Popis (anotace):

Výstupy (způsob
plnění):
Vnitřní oponentura:
Vnější oponentura:
Vstup do EP
NÚOV:
Zodpovídá:
Spolupracují:
Personální nároky:
Externí
spolupráce:

7AKON22 (SN 7.1)

POK

Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků ve středním a vyšším
vzdělávání a postavení mladých lidí na trhu práce
Soubor údajů o vývoji podílů žáků v jednotlivých kategoriích vzdělání, vč. údajů o
situaci v jednotlivých krajích. Přehled o vývoji počtu žáků a jejich podílech v
jednotlivých skupinách oborů středního a vyššího odborného vzdělání v pohledu
nově přijímaných do 1. ročníků, vč. srovnání s předpoklady Dlouhodobého
záměru vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy.
Informační materiál (formou publikace), využití v publikační činnosti (TAMR, UN
apod.) a při prezentacích, prezentace na internetu
Ne
Ne
Publikace (40 stran, 300 ks)

Termín:
Termín:

Chamoutová
Vojtěch, Kalousková, Formanová
0,40
Ne
Zpracování dat
únor 08
Zpracování materiálu
březen 08
Vydání publikace
duben 08
MŠMT, představitelé sociálních partnerů, krajské úřady, MPSV; na Internetu školy, žáci a jejich rodiče, další zájemci
O23 MŠMT
Priorita
DUL
Informace o vývoji základní struktury středního a vyššího odborného vzdělávání
(vývoj počtu a podílů žáků 1. ročníků středních a vyšších odborných škol, a to i
pro jednotlivé kraje. Uvádí i vývoj struktury v členění podle skupin oborů (počty a
podíly žáků 1. ročníků ve skupinách oborů vzdělání) v letech 2001/02 až
2006/07 a to vč. grafického i tabulkového vyjádření. Úkol vyplývá ze ZL, čl. 2,
bod 9a) a Org. řádu NÚOV, III/3.2 - zajišťuje monitoring a evaluaci středního a
vyššího vzdělávání z hlediska potřeb trhu práce.
7AKON41
POK
Přechod absolventů středních a vyšších odborných škol do praxe a jejich
uplatnění
Šetření absolventů VOŠ po 3 letech od absolvování, navazující na zjištění jejich
názorů a porovnání s jejich názory zjištěnými bezprostředně před ukončením
studia. Je to pokračování (druhá vlna) dlouhodobého tří-etapového výzkumu
názorů žáků (absolventů) středních a vyšších odborných škol vybraných skupin
oborů na to, jak je škola připravila z hlediska různých znalostí, dovedností a
kompetencí a na jejich uplatnění v praxi.
Analytická zpráva o výsledcích šetření
Ano
Ne
Publikace (40 stran, 350 ks)

Termín:
Termín:

20. říjen 2008

Trhlíková
Vojtěch, Formanová
0,45
VOŠ vyučující před 3 lety sledované absolventy – rozesílka dotazníků
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Rámcový
harmonogram:

Odběratel:
Poznámky:
Zadavatel
Zadání/využití:

Zpracování dotazníku
březen 08
Provedení šetření
duben-květen 08
Zpracování dat
srpen 08
Zpracování materiálu
září 08
Vydání publikace
listopad 08
MŠMT, představitelé sociálních partnerů, krajské úřady, MPSV; na Internetu školy, žáci a jejich rodiče, další zájemci
O23 MŠMT
Priorita
DUL
Připravenost mladých lidí pro uplatnění na trhu práce podle jejich subjektivního
hodnocení na základě získaných zkušeností v tříleté praxi, pohled na změny
jejich hodnocení přípravy i možností uplatnění. Úkol vyplývá ze ZL, čl. 2, bod 9a)
a Org. řádu NÚOV, III/3.2 - zajišťuje monitoring a evaluaci středního a vyššího
vzdělávání z hlediska potřeb trhu práce.

Kód (označení):

7AKON42

Název:

Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů pro vstup na trh práce

Popis (anotace):

Šetření zaměstnavatelů v primární sféře národního hospodářství zaměřené na
zjišťování názorů zaměstnavatelů na znalosti, dovednosti a schopnosti absolventů
škol a hodnocení jejich připravenosti pro vstup na trh práce, ale také na šetření
skutečností rozhodujících pro zaměstnavatele při přijímání nových pracovníků,
identifikování žádaných, resp. nedostatkových profesí a oborů vzdělání a
v neposlední řadě na zjišťování očekávání zaměstnavatelů vůči vzdělávacímu
systému. Bude použita stejná metodika jako v předchozích šetřeních sekundární,
terciérní a kvartérní sféry, což povede k zachování kontinuity šetření a lepší
vzájemné komparaci výsledků získaných v jednotlivých zkoumaných sektorech.
Rozsáhlost šetření i jeho časové zařazení vyžaduje jeho rozčlenění do dvou roků.
Analytická zpráva o výsledcích šetření

Výstupy (způsob
plnění):
Vnitřní oponentura:
Vnější oponentura:
Vstup do EP
NÚOV:
Zodpovídá:
Spolupracují:
Personální nároky:
Externí
spolupráce:
Rámcový
harmonogram:

Odběratel:
Poznámky:
Zadavatel
Zadání/využití:

Ne
Ne

POK

Termín:
Termín:

Ne
Kalousková
Vojtěch, Chamoutová, Formanová
0,45
Ne
Zajištění databáze adres, výběr dle daných kritérií
září 08
Zpracování dotazníku
říjen 08
Provedení šetření
listopad 08 - leden 09
Zpracování dat
2009
Zpracování materiálu
2009
Vydání publikace
2009
MŠMT, představitelé sociálních partnerů, zaměstnavatelé, krajské úřady, MPSV;
na Internetu - školy, žáci a jejich rodiče, další zájemci
O23 MŠMT
Priorita
DUL
Šetření provedená v minulých letech je potřebné doplnit i o primární sektor,
zahrnující především zemědělství. Informace o požadavcích a potřebách
zaměstnavatelů v tomto sektoru jsou podstatné pro zemědělské školství i pro
absolventy, kterým poskytuje ověřené informace o možnostech uplatnění. Úkol
vyplývá ze ZL, čl. 2, bod 9a) a Org. řádu NÚOV, III/3.2 - zajišťuje monitoring a
evaluaci středního a vyššího vzdělávání z hlediska potřeb trhu práce.
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Kód (označení):
Název:

7AKON44
Podpora podnikavosti žáků středních škol

Popis (anotace):

Konzultační činnost a metodická podpora škol při přípravě žáků v oblasti
podpory podnikání a podnikavosti (výchova k podnikání). I dalším školám bude
nabídnut pro výuku Úvodu do světa práce vzdělávací modul Podnikání krok za
krokem připravený v rámci projektu EQUAL INNOSTART.
Participace na činnosti odborné skupiny pro podporu osvojování podnikatelských
kompetencí.
Didaktické a metodické materiály pro modul Podnikání krok za krokem.
Účast na setkáních odborné skupiny pro podporu osvojování podnikatelských
kompetencí.
Ne
Termín:
Ne
Termín:
Ne

Výstupy (způsob
plnění):
Vnitřní oponentura:
Vnější oponentura:
Vstup do EP
NÚOV:
Zodpovídá:
Spolupracují:
Personální nároky:
Externí
spolupráce:
Rámcový
harmonogram:
Odběratel:
Poznámky:
Zadavatel
Zadání/využití:

NOV

Viceníková
Velas, Luxová
0,40
Ne
Didaktické a metodické materiály pro modul Podnikání
krok za krokem
říjen 2008
Setkání odborné skupiny
dle harmonogramu OS
MŠMT, školy, učitelé
O23 MŠMT
Priorita
DUL
Podnikání a podpora podnikavosti je jednou z priorit EU vyplývajících
z Lisabonského procesu. Proto by jednotlivé členské země měly klást důraz na
výchovu k podnikavosti a podnikání, která by se měla stát důležitou složkou
přípravy žáka. Výchova k podnikání a podnikavosti je začleněna do rámcových
vzdělávacích programů.

Kód (označení):

7AKON45

Název:

Integrace a podpora znevýhodněných ve vzdělávání

Popis (anotace):

Příprava vzdělávacího programu pro výchovné poradce v oblasti poradenství
zdravotně znevýhodněným jedincům, které je připravováno ve spolupráci s IPPP
k akreditaci a následné realizaci.
Činnost v rámci Národního fóra o poradenství a Evropské sítě pro celoživotní
poradenství (European Lifelong Guidance Policy Network).
Mapování problematiky integrace a podpory znevýhodněných ve vzdělávání v
rámci činnosti klastru EK „Přístup a sociální inkluze v celoživotním učení“
(podpora transferu zkušeností a shromažďování příkladů dobré praxe).
Vzdělávací program pro výchovné poradce v oblasti poradenství pro žáky se
zdravotním znevýhodněním
Zpráva o řešení problematiky v rámci EU
Participace na činnosti Národního fóra o poradenství
Participace na činnosti Evropské sítě pro celoživotní poradenství
Ne
Termín:
Ne
Termín:
Ne

Výstupy (způsob
plnění):

Vnitřní oponentura:
Vnější oponentura:
Vstup do EP
NÚOV:
Zodpovídá:
Spolupracují:
Personální nároky:

NOV

Viceníková
Velas, Trhlíková, Luxová, Eliášková
0,39
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Externí
spolupráce:
Rámcový
harmonogram:
Odběratel:
Poznámky:
Zadavatel
Zadání/využití:

Kód (označení):
Název:
Popis (anotace):

Výstupy (způsob
plnění):
Vnitřní oponentura:
Vnější oponentura:
Vstup do EP
NÚOV:
Zodpovídá:
Spolupracují:
Personální nároky:
Externí
spolupráce:
Rámcový
harmonogram:
Odběratel:

Poznámky:
Zadavatel
Zadání/využití:

Kód (označení):
Název:
Popis (anotace):

Výstupy (způsob
plnění):

Ne
Vzdělávací program pro výchovné poradce
Zpráva o řešení problematiky v rámci EU
Interní zpráva o činnosti NFP a ELLGPN
MŠMT, školy, učitelé

listopad 08
listopad 08
prosinec 08

O24 MŠMT
Priorita
DUL
Poradenství a podpora v oblasti vzdělávací a profesní volby nabývá stále
důležitějšího významu ve strategii rozvoje lidských zdrojů, politiky zaměstnanosti
a uplatnitelnosti na trhu práce. Zvláštní zřetel je v tomto smyslu třeba věnovat
podpoře znevýhodněných skupin osob a jejich specifickým potřebám.
7AKON43
POK
Příprava anotací rámcových vzdělávacích programů pro potřeby vzdělávací
nabídky středních škol
V současné etapě kurikulárních změn je nutné připravit vedle anotací existujících
platných oborů vzdělání i anotace odpovídající nové soustavě rámcových
vzdělávacích programů. Tyto anotace budou připraveny podle jednotné metodiky
a postupně zařazeny do systému ISA. Anotace jsou velmi důležitou základní
informací o profilu absolventa a možnostech jeho uplatnění.
Soubor anotací (pojetí a uplatnění absolventa) v excelovském souboru pro
začlenění do informačního systému o uplatnění absolventů škol na trhu práce.
Ne
Ne

Termín:
Termín:

Ne
Eliášková
Vojtěch
0,35
Ne
Zpracování anotací RVP schválených v 1. etapě
Zpracování anotací RVP schválených ve 2. etapě

říjen 2008
pokračuje 2009

Žáci základních a středních škol, jejich rodiče, výchovní poradci, učitelé, školy,
zaměstnavatelé, koncepční pracovníci ve školství prostřednictvím informačního
systému o uplatnění absolventů škol
O23 MŠMT
Priorita
DUL
OŘ NÚOV: součástí NÚOV je Centrum kariérového poradenství, které poskytuje
individuální kariérové poradenství zájemcům o studium na SŠ a VOŠ, založené
na informacích o oborech vzdělání. Pro pokračování v činnosti v etapě
kurikulární reformy je nutno mít k dispozici zpracovaná pojetí a profily absolventů
vycházející ze schválených RVP.
7AKON23 (SN 7.1)

POK

Přehled o počtech žáků podle skupin oborů a oborů KKOV
středoškolského a vyššího odborného vzdělávání - šk. r. 2007/2008
Soubor údajů o počtech žáků v jednotlivých ročnících, nově přijatých a
absolventů v jednotlivých oborech vzdělání pro jednotlivé úrovně vzdělání
(celkový přehled podle skupin oborů, samostatný přehled pro soukromé školy a
speciální školy).
Celkový materiál pro vnitřní potřebu NÚOV, samostatné separáty pro jednotlivé
skupiny oborů pro příslušné garanty
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Vnitřní oponentura:
Vnější oponentura:
Vstup do EP
NÚOV:
Zodpovídá:
Spolupracují:
Personální nároky:
Externí
spolupráce:
Rámcový
harmonogram:
Odběratel:
Poznámky:
Zadavatel
Zadání/využití:

Ne
Ne

Termín:
Termín:

Ne
Vojtěch
Formanová
0,15
Ne
Zpracování dat a příprava publikace

únor 08

MŠMT (odbor 23), pracovníci NÚOV
O20, O23 MŠMT
Priorita
DUL
Materiál pro vnitřní potřebu NÚOV a MŠMT představuje důležité informace pro
garanty oborů vzdělání o vyučovaných oborech a počtech žáků v jednotlivých
ročnících, vč. souhrnů za skupiny oborů a kategorie vzdělání, vč. členění na
denní a jiné formy studia, soukromé školy a žáky zdravotně postižené. Je také
podkladem pro zajišťování úkolů vyplývajících ze ZL, čl. 2, bod 9a) a Org. řádu
NÚOV, III/3.2
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8.

Mezinárodní spolupráce a evropské aktivity

Kód (označení):
Název:

8BKON06 (SN 8.1)
EUROPASS

Popis (anotace):

Zajištění činnosti Národního centra EUROPASS v České republice (NCE ČR) na
základě pracovního plánu jako součásti grantu z prosince 2007.
Úkolem Národního centra je implementace jednotného rámce dokumentů
EUROPASS na národní úrovni, zajištění transparentnosti jeho součástí a jejich
dostupnosti v tištěné i elektronické verzi. Dále řízení informačního systému
společně s tvorbou sítě na evropské úrovni a propagace Europassu a všech jeho
dokumentů. Poskytování informací a poradenství pro občany ČR v rámci činnosti
klientského centra - Národního centra Europass.
- mediální aktivity v souladu s prioritami EK
- specializované semináře pro Eurocentra a ostatní organizace zajišťující šíření
informací o EU a poradenství v oblasti nezaměstnanosti a trhu práce
- spolupráce s organizacemi zajišťujícími mobility studentů a pracovníků
- koordinace vydávání dokumentu Europassu
- spolupráce se SŠ, SOŠ, SOU, VOŠ, VŠ při vydávání dodatků k osvědčením a
diplomům
- poskytování informací na webových stránkách NCE a NÚOV
- zajištění činnosti klientského centra
- spolupráce s ostatními evropskými NCE
- práce s databází NCE
- spolupráce s Cedefopem na využívání celoevropské databáze mobilit
- aktivní činnost v pracovní skupině EK pro Europass
Ne
Termín:
Ne
Termín:
Výroční zpráva o činnosti NCE v roce 2007 (březen 2008)

Výstupy (způsob
plnění):

Vnitřní oponentura:
Vnější oponentura:
Vstup do EP
NÚOV:
Zodpovídá:
Spolupracují:
Personální nároky:
Externí
spolupráce:
Rámcový
harmonogram:

Odběratel:
Poznámky:
Zadavatel
Zadání/využití:

POK

Petrovič
Salavcová, Maňásková, Rathouský, Fichtnerová
1,50
MŠMT, NARIC, Asociace VOŠ
V souladu s pracovním plánem NCE ČR:
Tvorba a koordinace vydávání Dodatků k osvědčení
Kontrolní den
Školy, veřejnost, MŠMT

květen 08
listopad 08
červenec, listopad 08

O23 MŠMT
Priorita
TOP
Národní centrum Europass v každé zemi EU působí v souladu s Rozhodnutím
Evropského parlamentu a Rady č. 2241/2004/ES ze dne 15.12.2004 o
jednotném rámci Společenství pro transparentnost kvalifikací a kompetencí
(Europass). Materiál "Ustavení Národního centra Europass", kterým byl NÚOV
řešením úkolu pověřen, byl schválen PV MŠMT dne 15.3.2005 (č.j. 16 085/0423) a následně dopisem ministryně o zřízení Národního centra Europass, čj.
14016/2005-6.
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Kód (označení):
Název:

8BKON07 (SN 8.2)
ReferNet – Evropská informační síť odborného vzdělávání

Popis (anotace):

V pracovním roce 2007 – 2008 NÚOV plní v rámci Národního konsorcia sítě
ReferNet funkci Národního koordinátora (viz pozn.). Aktivity Referentu zahrnují
tři základní kategorie: dokumentační a diseminační aktivity, sběr informací o
systémech odborného vzdělávání vč. podrobných analýz, podporu výzkumu.
Současně k nim přibývá i významná funkce koordinační.
NÚOV v pracovním roce 2007/2008 plní kromě koordinační činnosti následující
aktivity konsorcia:
- zpracování konečné verze podrobné zprávy na téma Rozvoj dovedností a
kompetencí a inovační pedagogika
- průběžnou aktualizaci přehledu o systému odborného vzdělávání v ČR
- koordinací článků pro Cedefop Info;
- částečnou gesci nad dodáváním hlavních novinek v odborném vzdělávání a
doplňováním bibliografické databáze VET-Bib.
Bude doplněno podle pracovního plánu grantu

Výstupy (způsob
plnění):
Vnitřní oponentura:
Vnější oponentura:
Vstup do EP
NÚOV:
Zodpovídá:
Spolupracují:
Personální nároky:
Externí
spolupráce:
Rámcový
harmonogram:
Odběratel:
Poznámky:

Zadavatel
Zadání/využití:

Ne
Ne

POK

Termín:
Termín:

Ne
Petrovič
Úlovcová, Kaňáková, Rathouský, Fichtnerová, Konopásková, pracovníci odd. 4.1
– 4.5
1,50
NVF a další členové konsorcia
Bude doplněno podle pracovního plánu grantu
Kontrolní den

červenec, listopad 08

CEDEFOP, odborná veřejnost, včetně členů konsorcia
ReferNet je informační síť Cedefopu pro výměnu, shromažďování a šíření
informací z oblasti odborného vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů v členských
státech Evropské unie (další informace na www.refernet.cz).
Na základě dohody mezi NÚOV a NVF došlo, na období 2008 – 2011,
k zakotvení principu rotace funkce Národního koordinátora (každé 2 roky).
O23 MŠMT
Priorita
ZAV
Uloženo 14. poradou vedení MŠMT dne 18. dubna 2006 v souvislosti se
schválením bodu 9: "Převzetí funkce národního koordinátora sítě ReferNet
Národním ústavem odborného vzdělávání". (Zápis z porady vedení MŠMT
č.14/2006 a podkladový materiál č.j. 8182/2006-2). Podmínky fungování sítě
ReferNet v období 2008-2011 schválila 30. PV MŠMT 11.9.2007 (č.j.
17349/2007-2/NÚOV). Na základě tohoto stanoviska předložil 14.9.2007 NÚOV
žádost o grant Cedefopu na vykonávání funkce Národního koordinátora sítě
ReferNet v ČR v r. 2008.

Kód (označení):
Název:

8BKON08 (SN 8.4)
Aktivity vyplývající z členství ČR v EU

Popis (anotace):

Celkový rámec úkolu vymezuje členství České republiky v EU, které
předpokládá aktivní podíl na různých aktivitách a úkolech příslušných orgánů,
výborů, komisí a pracovních skupin zabývajících se problematikou odborného
vzdělávání a trhu práce. NÚOV jako expertní instituce pro tuto oblast
spolupracuje (spolu s MŠMT a jinými orgány a institucemi) na realizaci
jednotlivých aktivit v celoevropském kontextu. K průběžným úkolům patří:
Činnost v rámci řídícího výboru ETF
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Výstupy (způsob
plnění):
Vnitřní oponentura:
Vnější oponentura:
Vstup do EP
NÚOV:
Zodpovídá:
Spolupracují:
Personální nároky:
Externí
spolupráce:
Rámcový
harmonogram:
Odběratel:
Poznámky:
Zadavatel
Zadání/využití:

Kód (označení):
Název:
Popis (anotace):

Výstupy (způsob
plnění):

Podíl na práci Poradního sboru ETF
Aktivity v rámci pracovní skupiny EK - program Leonardo da Vinci
Spolupráce na úkolech vyplývajících z Lisabonského procesu a dalších
rozhodnutích a doporučeních orgánů EU
Participace na činnosti ACVT, sítě pro kvalitu, řídicího výboru CEDEFOP
Expertní podpora členům výborů, komisí, pracovních skupin.
Jde zejména o vypracování expertních stanovisek, přehledů a vyjádření
k programovým dokumentům a o zpracování podkladů k jednáním příslušných
orgánů EU (příprava pozičních dokumentů, zpracování podkladů pro zástupce
ČR v příslušných orgánech EU).
Podpora přípravy ESF projektů zaměřených na rozvoj odborného vzdělávání
prostřednictvím projektového poradenství pro odborné školy - poskytování
informací školám o projektech podporovaných z ESF obecně, výměna dobré
praxe a doporučení pro jejich vlastní návrhy projektů, poradenství při realizaci
projektů.
V rámci tematiky ESF se bude postupovat v souladu s pokyny příslušného
odboru MŠMT.
Expertní stanoviska a přehledové publikace
Projektové poradenství, semináře, konzultace
Ne
Termín:
Ne
Termín:
Informační články
Petrovič
Palánová, Rathouský, Salavcová, Fichtnerová, Úlovcová, Luxová, vedoucí
pracovníci NÚOV, odborní garanti sekce 4 (4.2 – 4.5)
1,20
MŠMT a partneři z příslušných evropských institucí
Kontrolní den

červenec, listopad 08

NÚOV, MŠMT a příslušné evropské instituce, vzdělávací instituce, žadatelé
o Europass
O23 MŠMT
Priorita
ZAV
Uloženo 33. poradou vedení MŠMT dne 30.října 2001 v souvislosti se
schválením bodu 7: Návrh na zajištění účasti MŠMT na další přípravě a realizaci
programů PHARE v oblasti hospodářské a sociální soudržnosti a v přípravě na
využívání Evropského sociálního fondu. (podklady: zápis z porady vedení č.
33/2001 a podkladový materiál č.j. 24 432/2001-2,1 ohledně rozdělení úkolů).
Dále tento úkol zajišťuje expertní podporu pro práci v centrálních evropských
výborech a organizacích (Governing Board Cedefopu, Advisory Committee for
Vocational Training , Governing Board a Advisory Forum ETF, atd.), do nichž
byli představitelé NÚOV jmenováni MŠMT na základě příslušných nominací.
8AKON46
NOV
Expertní podpora přípravy předsednictví ČR v Radě EU v oblasti
odborného vzdělávání
Jednou z prioritních oblastí předsednictví ČR v Radě EU v 1. pol. 2009 je
zvýšení konkurenceschopnosti EU. Klíčovým faktorem jsou v této souvislosti
inovace ve sféře vzdělávání. Cílem úkolu je průběžně shromažďovat,
vyhodnocovat a poskytovat informace, zpracovávat expertní podklady pro
jednání MŠMT v dané oblasti a podílet se na činnosti příslušných pracovních
skupin.
Expertní podklady a stanoviska
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Vnitřní oponentura:
Vnější oponentura:
Vstup do EP
NÚOV:
Zodpovídá:
Spolupracují:
Personální nároky:
Externí
spolupráce:
Rámcový
harmonogram:
Odběratel:
Poznámky:
Zadavatel
Zadání/využití:

Ne
Ne

Termín:
Termín:

Ne
Petrovič
Rathouský, Palánová, Marinková, Úlovcová, Luxová, vedoucí pracovníci NÚOV
0,60
Ne
Kontrolní den

červenec, listopad 08

MŠMT
O23 MŠMT
Priorita
DUL
Při plnění mimořádně náročných úkolů vyplývajících s připravovaného
předsednictví v Radě EU budou jednotlivé útvary MŠMT potřebovat fundovaná
vyjádření k jednotlivým konkrétním návrhům, usnesením, směrnicím apod.,
podporujícím transformační proces odborného vzdělávání jak na úrovni EU, tak
na úrovni členských států.

Kód (označení):
Název:

8AKON26 (SC 8)
Sledování virtuálních komunit

Popis (anotace):

Průběžné sledování a monitoring uvedených virtuálních komunit:
- neformálního a informálního učení
Čiháková
- TT a vedoucích
Veleta
- ECVET – EQF
Stretti
- Quality Assurance in VET
Michek
- Lifelong Guidance
Viceníková
- E-learning; Duality in eLearning; European eLearning Duality Forum Velas
- eTTnet
Velas
- Sectoral Qualifications
Salavcová

Výstupy (způsob
plnění):

Průběžné sledování a komentování materiálů v jednotlivých komunitách, jejich
zpřístupnění na intranetu NUOV.

Vnitřní oponentura:
Vnější oponentura:
Vstup do EP
NÚOV:
Zodpovídá:
Spolupracují:
Personální nároky:
Externí
spolupráce:
Rámcový
harmonogram:
Odběratel:
Poznámky:
Zadavatel
Zadání/využití:

Ne
Ne

POK

Termín:
Termín:

Ne
Čiháková - Michek
Stretti, Veleta, Velas, Viceníková, Salavcová, Vernerová
0,60
Ne
Průběžné sledování; informace na intranetu; monitoring a zpráva vedení NÚOV
ve 2., 4., 6., 8., 10. a 12. měsíci
MŠMT, NÚOV
O23 MŠMT
Priorita
DUL
Vyplývá z potřeby zpřístupnit pracovníkům NÚOV různé aspekty týkající se
evropské vzdělávací politiky. OŘ NÚOV, s. 15, 17 - "zabývá se koncepcí
středního a vyššího odborného počátečního i dalšího …vzdělávání, provádí
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srovnání s obdobnými koncepty ve vyspělých zemích (zejména z EU a OECD);
systematicky sleduje aktivity mezinárodních organizací v oblasti odborného
vzdělávání".
Kód (označení):
Název:
Popis (anotace):

Výstupy (způsob
plnění):

Vnitřní oponentura:
Vnější oponentura:
Vstup do EP
NÚOV:
Zodpovídá:
Spolupracují:
Personální nároky:
Externí
spolupráce:
Rámcový
harmonogram:
Odběratel:
Poznámky:
Zadavatel
Zadání/využití:

8AKON24 (SN 8.4)
POK
Systematická příprava projektů v NÚOV; dokumentace národních,
mezinárodních projektů a zahraničních aktivit
Cílem tohoto úkolu je vytvořit podmínky pro efektivní přípravu projektů v rámci
NÚOV. Rámcové cíle:
a) sledování možnosti vstupu do nabízených programů na evropské, centrální a
regionální úrovni
b) zajištění informační podpory pro přípravu, koordinaci a realizaci projektů
v NÚOV
c) podávání návrhů na přípravu nových komunitárních projektů
d) zajišťování koordinace návrhů na zapojení NÚOV do mezinárodních projektů
Databáze mezinárodních projektů slouží jako důležitý informační nástroj při
prezentaci výsledků mezinárodní spolupráce ústavu. Má význam pro zpracování
nabídek ústavu pro výběrová řízení, při výběru partnerů a při řešení dalších
mezinárodních projektů. Databáze zahraničních cest pracovníků NÚOV
Monitoring existujících programů a příprava návrhů nových projektů
Přehled výzev EU a ESF k předkládání projektů v oblasti vzdělávání a
příbuzných oblastech (využívající internetové odkazy na konkrétní informace)
Projektový informační servis na Intranetu NÚOV
Archiv dokladů o průběhu projektu a výstupů z těchto projektů
Web NÚOV
Přehled institucionálních a personálních kontaktů
Databáze národních a mezinárodních projektů
Ne
Termín:
Ne
Termín:
Ne
Petrovič, Palánová
Maňásková, Kousal, Salavcová, Fichtnerová, řešitelé projektů
0,85
Ne
Vytváření podmínek pro přípravu projektů
Zpráva za 1. pol.
Zpráva za 2. pol.
NÚOV

průběžně
červen 08
listopad 08

O23 MŠMT
Priorita
DUL
Od roku 2002 se NÚOV systematicky zabývá přípravou národních i
mezinárodních projektů. Zaměřuje se zejména na projekty financované ze
strukturálních fondů a komunitárních programů EU. Prostřednictvím projektů
NÚOV realizuje výzkumnou činnost i mezinárodní spolupráci v oblasti odborného
vzdělávání. Úkol je uveden v Organizačním řádu NÚOV v příloze 1: Náplň
činnosti organizačních útvarů, bod 3.4. Provádí ho oddělení mezinárodní
spolupráce, které "iniciuje a koordinuje zapojení ústavu do projektů, systematicky
sleduje jejich průběh; navrhuje vedoucí projektových týmů pro řešení projektů;
podporuje přípravu projektů, případně se na řešení těchto projektů přímo podílí".
Organizační řád byl schválen MŠMT (náměstkem skupiny 2) dne 7.1. 2007.
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Kód (označení):
Název:

8AKON25
Mezinárodní spolupráce a její překladatelská a tlumočnická podpora

Popis (anotace):

Dlouhodobým obsahem úkolu je systematická podpora evropské a mezinárodní
spolupráce NÚOV, sledování vývojových trendů v odborném vzdělávání v EU i
v jiných zemích, udržování a rozvíjení stávajících mezinárodních kontaktů,
zajišťování všestranné výměny informací, publikací. Poskytování informací o
možnostech účasti na odborných akcích, o participaci na řešení společných
projektů, zejména v rámci komunitárních programů. Spolupráce s orgány EU,
podíl na činnosti jejich pracovních skupin a vedení databáze příslušných
dokumentů EU.
Zajištění interní překladatelské a tlumočnické činnosti, případně
její
zabezpečení jinými subjekty. Podpora při komunikaci s orgány a institucemi EU.
Informační přehledy (pro zprávy o činnosti NÚOV) a podklady pro jednání ve
výborech a pracovních skupinách EU.
Databáze směrnic, doporučení a jiných dokumentů orgánů a odpovídajících
institucí EU
Překladatelské a tlumočnické zabezpečení mezinárodních konferencí, seminářů
a workshopů, překladatelská pomoc při přípravě zahraničních, studijních cest a
studijních pobytů pracovníků NÚOV.
Ne
Termín:
Ne
Termín:
Ne

Výstupy (způsob
plnění):

Vnitřní oponentura:
Vnější oponentura:
Vstup do EP
NÚOV:
Zodpovídá:
Spolupracují:
Personální nároky:
Externí
spolupráce:
Rámcový
harmonogram:
Odběratel:
Poznámky:
Zadavatel
Zadání/využití:

POK

Petrovič, Kousal
Palánová, Salavcová, Maňásková, Fichtnerová, Luxová, řešitelé mezinárodních
projektů, vedení NÚOV
1,89
MŠMT a partneři z příslušných zahraničních institucí
Překladatelské agentury
průběžně
NÚOV
O23, O20 MŠMT
Priorita
ZAV
MŠMT, Změna zřizovací listiny Výzkumného ústavu odborného školství č.j 32
603/2002-2 Článek 2 - Vymezení působnosti, funkcí a hlavní činnosti ústavu
odstavec (13) "Ústav může své funkce plnit i v oblasti bilaterální a multilaterální
mezinárodní spolupráce". NÚOV jako součást evropských struktur institucí
odborného vzdělávání (koordinovaných Cedefopem) se automaticky podílí na
úkolech a plnění povinností z toho vyplývajících (funkce Národního kontaktního
místa pro odborné vzdělávání atd.). V souladu s Organizačním řádem NÚOV,
příslušné oddělení "zajišťuje překlady a tlumočení při jednáních se zahraničními
partnery, překlady zahraniční korespondence a textů určených na publikaci v
zahraničí". Organizační řád byl schválen MŠMT (náměstkem skupiny 2) dne 7.1.
2007.
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9.

Informační a jiné aktivity

Kód (označení):
Název:

9AKOV27
Zpracování a prezentace rámcových vzdělávacích programů

Popis (anotace):

V roce 2008 bude vytvořená databáze rámcových vzdělávacích programů (RVP)
dále naplňována obsahem těchto programů pro třetí vlnu. Nad databází bude
vytvořena prezentační vrstva, která bude generovat jednak RVP jako celek a
zároveň umožní školám stahovat si i dílčí části RVP pro potřeby tvorby školních
vzdělávacích programů
Naplněná databáze pro RVP,
Systém pro prezentaci RVP a zpřístupnění uživatelům
Ne
Termín:
Ne
Ne
Termín:
Ne
Ne

Výstupy (způsob
plnění):
Vnitřní oponentura:
Vnější oponentura:
Vstup do EP
NÚOV:
Zodpovídá:
Spolupracují:
Personální nároky:
Externí
spolupráce:
Rámcový
harmonogram:

POK

Berný
0,20
Ne

Odběratel:

Plnění databáze RVP z první a druhé vlny
Plnění databáze RVP pro třetí vlnu
Prezentace RVP jako celku, zpřístupnění školám
NÚOV, MŠMT, školy

Poznámky:
Zadavatel
Zadání/využití:

Aktivita navazuje na úkol z roku 2007.
O23 MŠMT
Priorita
ZAV
Úkol je do plánu činnosti zařazen v přímé vazbě řešení úkolu tvorba RVP.

Kód (označení):
Název:

9HKON03
POK
Tvorba výukových programů a publikací a vzdělávací činnost v oborech
písemná a elektronická komunikace, ovládání počítače, zpracování textu a
těsnopis
Vytváření učebních pomůcek, příprava a realizace vzdělávání pro veřejnost.

Popis (anotace):

Výstupy (způsob
plnění):
Vnitřní oponentura:
Vnější oponentura:
Vstup do EP
NÚOV:
Zodpovídá:
Spolupracují:
Personální nároky:
Externí
spolupráce:

leden - únor 08
leden - červen 08
1.10.2008

Výukové programy, publikace, webové prezentace, kurzy
Ne
Ne

Termín:
Termín:

Ne
Drábová
Brabcová, Konůpek, Valeš, Valešová
1,00
Ne
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Rámcový
harmonogram:

Tříměsíční rekvalifikační kurzy ve 3 termínech
Čtyřměsíční rekvalifikační kurzy ve 2 termínech

Odběratel:
Poznámky:
Zadavatel
Zadání/využití:

Výukový program Wordprocessing – příprava
Distribuce
Těsnopis pro každého – příprava cca 3 lekcí na web
Školy, žáci, veřejnost

leden-březen 08
duben-červen 08
září-listopad 08
únor-květen 08
září-leden 08
leden-duben 08
květen 08

O23 MŠMT
Priorita
DUL
Pomůcky pomáhají učitelům při přípravě na hodinu i vlastní výuce, žákům
k opakování a upevnění poznatků. Kurzy pro veřejnost zlepšují jejich účastníkům
pozici na trhu práce.

Kód (označení):
Název:

9AKON28
Státní zkoušky z grafických disciplín

Popis (anotace):

Organizování státních zkoušek z kancelářského psaní na klávesnici, ze
zpracování textu na počítači, z těsnopisu a ze stenotypistiky na základě
Směrnice MŠMT č. j. 22 706/2003-2.

Výstupy (způsob
plnění):

Státní zkoušky, protokoly, záznamy o vybraných poplatcích, výsledky zkoušek,
vysvědčení, databáze uchazečů

Vnitřní oponentura:
Vnější oponentura:
Vstup do EP
NÚOV:
Zodpovídá:
Spolupracují:
Personální nároky:
Externí
spolupráce:
Rámcový
harmonogram:

Odběratel:
Poznámky:
Zadavatel
Zadání/využití:

Ne
Ne

POK

Termín:
Termín:

Ne
Drábová
Brabcová, Konůpek, Valeš
1,40
Zkušební komisaři, Interinfo ČR
Státní zkoušky v zimním období 2007/2008
Příprava zkušebních zadání pro jarní období
Státní zkoušky v jarním období 2007/2008
Příprava zkušebních zadání pro zimní období
Státní zkoušky v zimním období 2008/2009
Střední školy, žáci, veřejnost

leden 08
únor-březen 08
květen-červen 08
říjen-listopad 08
prosinec 08

O23 MŠMT
Priorita
DUL
Směrnice MŠMT pro státní zkoušky z psaní na klávesnici, zpracování textu na
počítači, těsnopisu a stenotypistiky, čj.: 22706/2003-23 ze dne 16. prosince
2003, NÚOV má ve zřizovací listině, čl. 2, bod 9e) uvedeno: e) vzdělávací a
zkušební činnost v oblasti odborného vzdělávání, včetně státních zkoušek
z grafických disciplín.

Kód (označení):
Název:

9AKON29
Organizace soutěží žáků v grafických předmětech

Popis (anotace):

Řízení a metodická podpora krajských kol a ústředního kola Mistrovství České
republiky v grafických předmětech, které vyhlašuje MŠMT. Organizace a
metodická podpora školních soutěží žáků vyhlašovaných středními školami.

Výstupy (způsob
plnění):

Soutěžní řád, soutěžní pokyny, soutěžní zadání, výsledkové listiny
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Vnitřní oponentura:
Vnější oponentura:
Vstup do EP
NÚOV:
Zodpovídá:
Spolupracují:
Personální nároky:
Externí
spolupráce:
Rámcový
harmonogram:

Odběratel:
Poznámky:
Zadavatel
Zadání/využití:

Kód (označení):
Název:
Popis (anotace):

Výstupy (způsob
plnění):

Ne
Ne
Ne
Drábová
Konůpek, Valeš, Valešová
0,95
Interinfo, střední školy

Tvorba soutěžního zadání pro Krupkorekturu
Tvorba soutěžního zadání a pokynů ke krajským kolům MR
Tvorba soutěžního zadání pro Státnice nanečisto
Tvorba soutěžního zadání pro Kollárův beránek
Krajské soutěže MR
Tvorba zadání a pokynů k ústřednímu kolu MR
Ústřední kolo MR
Schůzka pořadatelů krajských kol a ústředního kola 2009
Tvorba zadání pro soutěž nevidomých

Odběratel:

leden
únor
únor
březen
březen
březen
duben
říjen
říjen

Střední školy, žáci
O51 MŠMT
Priorita
DUL
Vyhlášení rozvojového programu MŠMT Podpora soutěží a přehlídek
v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2007/2008 ze dne 13. března 2007, č.j.
644/2007-51 a následné zařazení soutěže Mistrovství ČR v grafických
předmětech do Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2007/2008 do
soutěží typu A, 1.1.5 Ostatní soutěže, Č.j. 14 268/2007-51
9AKON31 (SN 3.7)
POK
Správa a průběžná aktualizace databáze didaktik používaných v odborném
vzdělávání
Jedním z limitujících faktorů rozvoje odborného vzdělávání je i rozvoj
odpovídajících oborových didaktik, včetně didaktiky odborného výcviku. Cílem
úkolu je pečlivě zmapovat stav v této oblasti, zjistit zda jsou oborové didaktiky
rozvíjeny, pokud ano, na kterém pracovišti, včetně jmen příslušných oborových
didaktiků. Součástí úkolu bude i navázání pracovních vztahů s představiteli
jednotlivých oborových didaktik a jejich kontaktování s příslušnými garanty oborů
NÚOV.
Průběžné čtvrtletní zprávy o přidané hodnotě v databázi.
Zpráva o šetření spokojenosti cílových skupin

Vnitřní oponentura:
Vnější oponentura:
Vstup do EP
NÚOV:
Zodpovídá:
Spolupracují:
Personální nároky:
Externí
spolupráce:
Rámcový
harmonogram:

Termín:
Termín:

Ne
Průzkum spokojenosti
cílových skupin

Termín:
Termín:

Listopad 2008

Ne
Veleta
Opočenský, Stretti, Kofroňová, Bydžovská, Vernerová
1,35
Ne
Aktualizace databáze
průběžně
PR kampaň směrem k cílovým skupinám databáze
průběžně
Kontrolní den
červenec, listopad 08
Učitelé a další vzdělavatelé působící v odborném vzdělávání
Vzdělavatelé učitelů a lektorů
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Poznámky:
Zadavatel
Zadání/využití:

O23 MŠMT
Priorita
DUL
Oborovým didaktikám odborných předmětů není věnována dostatečná
pozornost, NÚOV chce podpořit snahy o zlepšení situace v této oblasti. Prvním
krokem je vytvoření databáze existujících oborových didaktik. Úkol vyplývá z
potřeb kurikulární reformy. OŘ NÚOV, s. 18 - "průběžně sleduje a analyzuje
subjektivní i objektivní vzdělávací potřeby učitelů odborných škol ...".

Kód (označení):
Název:

9AKOV33
Zpracování informací pro potřeby rezortního portálu EDU.CZ

Popis (anotace):

V září 2007 ministryně školství, mládeže a tělovýchovy podepsala příkaz
č. 26/2007, k zajištění součinnosti garantovaných externích informačních zdrojů
se Školským vzdělávacím a informačním portálem EDU.CZ (č. j. 14 594/2007-1),
kterým ukládá přímo řízeným organizacím, aby zajistili zpracování svých
příspěvků pro potřeby rezortního portálu EDU.CZ. To znamená, že na základě
analýzy obsahu příspěvku budou sestavena metadata podle jednotné metodiky
pro portál a vložena do redakčního systému portálu. NÚOV produkuje průměrně
tři významné příspěvky týdně.
Metadata podle jednotné metodiky pro portál.

Výstupy (způsob
plnění):
Vnitřní oponentura:
Vnější oponentura:
Vstup do EP
NÚOV:
Zodpovídá:
Spolupracují:
Personální nároky:
Externí
spolupráce:
Rámcový
harmonogram:
Odběratel:

NÚOV, MŠMT, školy, veřejnost

Poznámky:
Zadavatel
Zadání/využití:

Aktivita navazuje na úkol z roku 2007.
O23 MŠMT
Priorita
ZAV
Úkol je do plánu činnosti zařazen na základě příkazu ministryně školství.

Kód (označení):
Název:

9AKON30

Popis (anotace):

Jde o soubor aktivit, které se dotýkají problematiky krajů. Jde především o
udržování a rozvoj krajského webu, přinášející podrobné informace o vývoji
vzdělanostní a oborové struktury žáků v krajích a jejich nezaměstnanosti,
podporu prezentace krajských projektů NÚOV krajům (formou odkazů) a
případně i přípravu drobnějších studií a spolupráce s MŠMT na posuzování a
dopracování dlouhodobých záměrů krajů.
Krajský web:
- vzdělání a trh práce v krajích
- informace o územně správním členění ČR
- informace o jednotlivých krajích – vybrané základní ukazatele o kraji a jeho trhu
práce – přehled o nově přijatých žácích a absolventech a kraji – nezaměstnanost
absolventů v kraji
- souhrn informací o krajích (porovnání) - vybrané základní ukazatele o kraji a
jeho trhu práce – přehled o nově přijatých žácích a absolventech a kraji –
nezaměstnanost absolventů v kraji
Ne
Termín:

Výstupy (způsob
plnění):

Vnitřní oponentura:

Ne
Ne

NOV

Termín:
Termín:

Ne
Berný
0,01

Průběžně
Kontrolní den

červenec, listopad 08

POK

Aktivity zaměřené na problematiku krajů
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Vnější oponentura:
Vstup do EP
NÚOV:
Zodpovídá:
Spolupracují:
Personální nároky:
Externí
spolupráce:
Rámcový
harmonogram:
Odběratel:
Poznámky:
Zadavatel
Zadání/využití:

Kód (označení):
Název:
Popis (anotace):

Výstupy (způsob
plnění):

Vnitřní oponentura:
Vnější oponentura:
Vstup do EP
NÚOV:
Zodpovídá:
Spolupracují:
Personální nároky:
Externí
spolupráce:
Rámcový
harmonogram:
Odběratel:
Poznámky:
Zadavatel
Zadání/využití:

Ne
Internet

Termín:

Kalousková
Vojtěch, Chamoutová, Trhlíková, Formanová
0,62
Ne
www stránky – inovace
zpráva o inovaci www stránek
Krajské úřady, MŠMT, školy, ÚP

září – říjen
listopad

O23 podporuje
Priorita
DUL
Informace o vývoji vzdělanostní a oborové struktury žáků v krajích a jejich
nezaměstnanosti, podpora prezentace krajských projektů NÚOV krajům a
spolupráce na posuzování a dopracování dlouhodobých záměrů krajů logicky
patří do činností NÚOV. Úkol vyplývá ze ZL, čl.2, bod 9a) a Org. řádu NÚOV,
III/3.2-informační servis ústavu krajům v návaznosti na informace o uplatnění
absolventů škol. Jedná se využití informací produkovaných NÚOV v jiných
úkolech pro potřeby veřejnosti.
9AKON47 (SN 8.4)
NOV
Příprava individuálních národních a individuálních ostatních projektů pro
programové období 2007 - 2013
Cílem tohoto úkolu je společně s příslušnými odbory MŠMT připravit na základě
odsouhlasených projektových fichí návrhy individuálních národních a
individuálních ostatních projektů.
Návrhy projektů:
NSK II
UNIV II Podpora procesů uznávání
PORADENSTVÍ
NZZZ
AUTOEVALUACE I, II
PODNIKAVOST
UNIV II KRAJE
Ne
Termín:
Ne
Termín:
Ne
náměstci
Bydžovská, Marinková, Velas, Vojtěch, Petrovič, Palánová, Rathouský, Luxová,
Formanová, předpokládaní hlavní manažeři projektů
1,35
Ne
Příprava projektů
Předložení projektů

průběžně
na základě termínu výzvy

MŠMT
MŠMT
Priorita
DUL
Projektové fiche jsou rozpracovávány na základě požadavků a připomínek skupiny
2 a 4 MŠMT.
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Kód (označení):
Název:

9DKON04
DISCO – Evropský slovník dovedností

Popis (anotace):

Projekt má v roce 2008 v plánu dokončení slovníku po obsahové i technické
stránce.
- NÚOV dokončí testování finální verze slovníku v šesti jazycích, bude
dokončena technická stránka slovníku (on-line verze a její funkce „skills
translator“ a „skills generator“). Slovník bude doplněn o další termíny ze
zbývajících oborů.
Hodnocení výsledků testování finální verze slovníku. Konečné zpracování
DISCO slovníku, překlad kompletní terminologie do jazyků všech partnerů
včetně češtiny, propagace výsledné verze, realizace marketingové strategie.
Ne
Termín:
Ne
Termín:
Ne

Výstupy (způsob
plnění):
Vnitřní oponentura:
Vnější oponentura:
Vstup do EP
NÚOV:
Zodpovídá:
Spolupracují:
Personální nároky:
Externí
spolupráce:
Rámcový
harmonogram:
Odběratel:
Poznámky:

Zadavatel
Zadání/využití:

Kód (označení):
Název:
Popis (anotace):

Výstupy (způsob
plnění):
Vnitřní oponentura:
Vnější oponentura:
Vstup do EP
NÚOV:
Zodpovídá:
Spolupracují:
Personální nároky:
Externí spolupráce:
Rámcový
harmonogram:
Odběratel:
Poznámky:

POK

Palánová
Plíhalová, Konopásková, Kousal
0
Ano
Dokončení testování finální verze slovníku
leden 08
Dokončení výsledné verze DISCO slovníku
březen 08
MŠMT (předložení výstupů projektu po jeho dokončení do GP pro informaci),
NÚOV, školy, NCE, veřejnost
Vzhledem ke změnám v partnerství projektu (odstoupení partnera) došlo ke
zpoždění oproti původnímu harmonogramu projektu. Rakouská agentura
programu Leonardo prodloužila projekt do února 2008.
Evropská komise (LdV) Priorita
ZAV
Terminologie odborného vzdělávání a trhu práce v šesti jazycích slouží primárně
pro evropské nástroje transparentnosti, síť národních center Europass,
kariérovému poradenství v EU a při mobilitě široké veřejnosti.
9ARED34
POK
Vydávání zpravodaje Odborné vzdělávání v zahraničí
Redakční a výrobní zabezpečení zpravodaje Odborné vzdělávání v zahraničí.
Sledování zahraniční odborné literatury zabývající se problematikou odborného
vzdělávání a celoživotního učení. Cílem je průběžná inovace informací o rozvoji
odborného vzdělávání a celoživotního učení v zahraničí a jejich zpřístupnění
odborníkům a ostatním zájemcům v ČR.
12 čísel ročně
Ne
Ne

Termín:
Termín:

Ano
Konopásková
Odborní pracovníci (M. Stretti; L. Chateau, aj.)
0,20
Ne
Měsíční periodicita, dvojčíslo o prázdninách
Odborná veřejnost
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Zadavatel
Zadání/využití:

O23 podporuje
Priorita
DUL
Org. řád NÚOV, příl. 1, bod 1.3, schváleno MŠMT v plánu úkolů na rok 2006 a
předchozí roky.

Kód (označení):
Název:

9AKON32

Popis (anotace):

Úkol zahrnuje zejména:
- posuzování návrhů, usnesení, metodických pokynů, směrnic atp., zpracování
stanovisek
- průběžné konzultace poskytované pracovníkům MŠMT a dalším subjektům
Vyžádaná stanoviska pro MŠMT příp. jiné subjekty

Výstupy (způsob
plnění):
Vnitřní oponentura:
Vnější oponentura:
Vstup do EP
NÚOV:
Zodpovídá:
Spolupracují:

Personální nároky:
Externí
spolupráce:
Rámcový
harmonogram:
Odběratel:
Poznámky:
Zadavatel
Zadání/využití:

Kód (označení):
Název:
Popis (anotace):
Výstupy (způsob
plnění):
Vnitřní oponentura:
Vnější oponentura:
Vstup do EP
NÚOV:
Zodpovídá:
Spolupracují:
Personální nároky:
Externí spolupráce:
Rámcový
harmonogram:
Odběratel:

POK

Expertní a poradensko-konzultační aktivity a úkoly

Ne
Ne

Termín:
Termín:

Ne
Úlovcová
Vojtěch, Kalousková, Trhlíková, Chamoutová, Viceníková, Velas, Eliášková,
Bydžovská, Čiháková, Kofroňová, Marinková, Opočenský, Veleta, Stretti,
Palánová, Petrovič, Salavcová, Rathouský, Luxová, Formanová, Vernerová
1,67
Ano (bude-li potřeba expertního vyjádření)
Posuzování, konzultace

průběžně

Zejména MŠMT, pracovníci škol, odborů školství krajských úřadů ad.
MŠMT dle potřeby
Priorita
DUL
Pracovníci útvarů MŠMT potřebují pro řešení různých úkolů či vypracování
vyjádření k různým návrhům, usnesením, metodickým pokynům, směrnicím atp.,
vypracování stanoviska odborných pracovníků NÚOV, dále jde i o průběžné
konzultace poskytované nejen pracovníkům MŠMT, ale i dalším subjektům, jako
jsou např. školské odbory KÚ, úřady práce, školy k široké problematice, kterou se
NÚOV zabývá.
9ARED35
Vydávání informačního bulletinu Odborné vzdělávání

POK

Redakční a předvýrobní zabezpečení bulletinu
5 čísel ročně
Ne
Ne

Termín:
Termín:

Ano
Voznička
Odborní pracovníci, O. Suchý
0,15
Tiskárna
bulletin

únor, duben, červen, září, listopad

Odborná veřejnost, zainteresovaní pracovníci na centrální i regionální úrovni,
učitelé
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Poznámky:
Zadavatel
Zadání/využití:

O23 podporuje
Priorita
DUL
Org. řád NÚOV, příl. 1, bod 1.3, schváleno MŠMT v plánu úkolů na rok 2006 a
předchozí roky.

Kód (označení):
Název:

9HKON04
POK
Vydávání Rozhledů – časopisu pro písemnou a elektronickou komunikaci

Popis (anotace):

Časopis slouží jako metodická pomůcka pro učitele i žáky ve výuce psaní na
klávesnici, obchodní korespondenci, zpracování textu na počítači. Speciální čísla
vycházejí k soutěžím a ke státním zkouškám. Tištěnou podobu doplňují
materiály, které uveřejňujeme na webových stránkách.
Ve školním roce vychází 10 čísel a dvě čísla speciální, celkový náklad je cca
14 000 výtisků.

Výstupy (způsob
plnění):
Vnitřní oponentura:
Vnější oponentura:
Vstup do EP
NÚOV:
Zodpovídá:
Spolupracují:
Personální nároky:
Externí
spolupráce:
Rámcový
harmonogram:

Odběratel:
Poznámky:
Zadavatel
Zadání/využití:

Kód (označení):
Název:
Popis (anotace):
Výstupy (způsob
plnění):
Vnitřní oponentura:
Vnější oponentura:
Vstup do EP
NÚOV:
Zodpovídá:
Spolupracují:
Personální nároky:
Externí spolupráce:
Rámcový
harmonogram:
Odběratel:

Ne
Ne

Termín:
Termín:

Ne
Drábová
Brabcová
0,15
Tiskárna VLTAVA-LABE-PRESS, a. s., technický redaktor, pracovníci pro
grafickou úpravu a zlom stránek, autoři příspěvků
Redakční rada
měsíc před tiskem
Tisk
každý měsíc
Uveřejnění materiálů na www
k 1. dni měsíce
Speciální číslo 2 (2007/08)
únor 2008
Speciální číslo 1 (2008/09)
listopad 2008
Střední školy, žáci, učitelé, veřejnost
MŠMT
Priorita
DUL
Rozhledy slouží jako pomůcka při hodinách pro vyučující i studenty. Příspěvky
se snaží zpestřit výuku, podávat informace o aktuálním dění a slouží i jako
příprava na soutěže a státní zkoušky.
9ARED36
Vydávání publikací

POK

Redakční a předvýrobní zabezpečení vydání
publikace
Ne
Ne

Termín:
Termín:

ano
Voznička
Chateau, Voříšková, odborní pracovníci, rozmnožovna
2,00
Grafické studio, tiskárna
Průběžně
Odborná veřejnost, zainteresovaní pracovníci na centrální i regionální úrovni,
učitelé

Poznámky:
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Zadavatel
Zadání/využití:

O23 podporuje
Priorita
DUL
Org. řád NÚOV, příl. 1, bod 1.3, schváleno MŠMT v plánu úkolů na rok 2006 a
předchozí roky.

Kód (označení):
Název:
Popis (anotace):

9ARED37
Výroční zpráva NÚOV za rok 2007

Výstupy (způsob
plnění):
Vnitřní oponentura:
Vnější oponentura:
Vstup do EP
NÚOV:
Zodpovídá:
Spolupracují:
Personální nároky:
Externí spolupráce:
Rámcový
harmonogram:

Odběratel:
Poznámky:
Zadavatel
Zadání/využití:

Kód (označení):
Název:
Popis (anotace):

Výstupy (způsob
plnění):
Vnitřní oponentura:
Vnější oponentura:
Vstup do EP
NÚOV:
Zodpovídá:
Spolupracují:
Personální nároky:
Externí spolupráce:
Rámcový
harmonogram:
Odběratel:
Poznámky:
Zadavatel
Zadání/využití:

POK

Tvorba, redakční zpracování, grafická úprava a tisk publikace
Publikace
Ne
Ne

Termín:
Termín:

Ano
Voznička
Vedoucí pracovníci NÚOV
0
Grafické studio, tiskárna
Ujasnění obsahu, struktury publikace, složení autorského týmu konec ledna
Napsání příspěvků
konec února
Redakční práce
konec března
Zlom a grafická úprava
konec dubna
Tisk
konec května
Distribuce
červen
MŠMT, Parlament ČR, krajské úřady, partnerské instituce, spolupracovníci,
pracovníci NÚOV
O23 podporuje
Priorita
DUL
Zákon 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, schváleno MŠMT v
plánu úkolů na rok 2006 a předchozí roky.
9ARED38
POK
Knihovnické služby
Budování, zpracování a zprostředkování knihovního fondu s důrazem na
literaturu o odborném vzdělávání, půjčovní činnost, meziknihovní spolupráce.
Elektronická katalogizace knihovních dokumentů aktuálního fondu. Přechod
k běžnému provozu Elektronické pedagogické knihovny – ePK.

Ne
Ne

Termín:
Termín:

Ne
Konopásková
Beranová
1,30
Národní pedagogická knihovna Komenského, pí Šatopletová, pí Váchová
Úkol se plní průběžně

O23 podporuje
Priorita
DUL
Org. řád NÚOV, příl. 1, bod 1.3, schváleno MŠMT v plánu úkolů na rok 2006 a
předchozí roky.
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Kód (označení):
Název: (07)
Popis (anotace):
Výstupy (způsob
plnění):
Vnitřní oponentura:
Vnější oponentura:
Vstup do EP NÚOV:
Zodpovídá:
Spolupracují:
Personální nároky:
Externí spolupráce:
Rámcový
harmonogram:
Odběratel:
Poznámky:
Zadavatel
Zadání/využití:

9ARED39
POK
Aktualizace centrálního adresáře NÚOV
Průběžná aktualizace adresáře v uživatelském režimu, péče o rozdělovníky.
Adresář, rozdělovníky
Ne
Ne

Termín:
Termín:

Ne
Voříšková
Odd. IT, odborní pracovníci
0,20
Úkol se plní průběžně.
Pracovníci NÚOV
O23 podporuje
Priorita
DUL
Org. řád NÚOV, příl. 1, bod 1.3, schváleno MŠMT v plánu úkolů na rok 2006 a
předchozí roky.

Pozn. Do plánu nejsou zařazeny plánované projekty ESF pro druhé programovací období.
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