MEDAILONKY ŘEČNÍKŮ
Mgr. Lenka Polcerová
moderátorka
Vystudovala politologii – africká studia na
Univerzitě Hradec Králové. Již během studia se
angažovala jako dobrovolnice v neziskové
organizaci United Games of Nations – Česká
republika, kde organizovala vzdělávací projekty
pro mládež na regionální i mezinárodní úrovni.
Zastupovala ČR například na Evropském
kongresu mládeže ve Slovinsku r. 2009 a na
Světovém kongresu mládeže v Turecku r. 2010.
Postupně se začala věnovat projektovému managementu a neformálnímu
vzdělávání v práci s mládeží profesionálně v rámci práce na České národní
agentuře Mládež a programu Evropské komise Mládež v akci. Této
problematice se věnuje dodnes dobrovolně v rámci činnosti spolku
Asociace neformálního vzdělávání.
Odbornému vzdělávání se věnovala zejména během svého působení
v Národním ústavu pro vzdělávání a aktuálně pracuje jako věcná
manažerka IPn Pospolu na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.
Aktivně pracuje zejména s problematikou ECVET a EQAVET.
Moderování se věnuje průběžně, veřejnost provázela například celodenní
akcí Den Evropy na olomouckém Horním náměstí a facilitovala i několik
mezinárodních mládežnických setkání či projektů.

Mgr. Jaroslav Fidrmuc
náměstek ministra pro vzdělávání, Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy ČR
Po absolvování studia oboru učitelství
předmětů matematika-fyzika působil jako
učitel na základní škole, středním odborném
učilišti a gymnáziu. Od roku 1992 byl
součástí týmu, který zakládal jedno
z prvních církevních gymnázií v ČR – dnešní
Cyrilometodějské gymnázium
a
MŠ
v Prostějově. Od roku 1993 působil ve funkci
zástupce ředitele a v letech 1997−2014 ve
funkci ředitele této školy. Od roku 2010
zastupoval Českou republiku na zasedáních
CEEC v Bruselu (Evropská komise pro
katolickou výchovu). Ve funkci hlavního manažera realizoval celou řadu
vzdělávacích projektů financovaných z prostředků ESF a státního
rozpočtu. Od srpna 2014 působí na MŠMT.

Mgr. Václav Pícl
pověřen řízením Národního ústavu pro vzdělávání
Vystudoval Pedagogickou fakultu v Českých Budějovicích. Pracoval
jako učitel a ředitel základní školy. Byl místopředsedou sněmovního
výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a členem
ústavně právního výboru. Od roku 2002 do roku 2006 působil na postu
1. náměstka ministryně školství. Poté se stal místopředsedou
Českomoravského odborového svazu pracovníků školství a v letech
2010–2014 1. místopředsedou Českomoravské konfederace
odborových svazů.
V květnu a červnu 2014 pracoval jako poradce ministra školství.
1. 7. 2014 byl jmenován ředitelem odboru správce rozpočtu
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Od března 2015 je
pověřen řízením Národního ústavu pro vzdělávání. Mimo jiné se podílí na přípravě reformy
financování regionálního školství.

Ing. Eduard Muřický
náměstek ministra průmyslu a obchodu
V roce 1987 absolvoval Gymnázium Jana Keplera v Praze se specializací
na ekonomii. Po zakončení studia na Fakultě mezinárodních vztahů
Vysoké školy ekonomické v Praze v roce 1992 působil do roku 1994 na
Ministerstvu hospodářství v Agentuře pro rozvoj malého a středního
podnikání, kde se věnoval programu Phare. Poté pracoval
v manažerských a řídicích funkcích v privátní sféře především v oblasti
obchodu. Nejprve ve společnosti Mediatel, kde zastával postupně funkce
asistenta manažera marketingu, produkt manažera, ředitele marketingu a
obchodního ředitele společnosti. V roce 2007 nastoupil do společnosti
JPS na pozici produkt manažera. Roku 2008 se stal ředitelem odboru
strategií a trendů na Ministerstvu průmyslu a obchodu, roku 2012
ředitelem sekce průmyslu a 1. 10. 2014 byl jmenován do funkce náměstka
ministra, řídí sekci průmyslu.

Ing. Pavel Juříček, Ph.D.
člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy
Vyučen v oboru frézař v KPS Brno, poté vystudoval SPŠS a VUT
v Brně, fakultu strojní, a následně získal doktorát z ekonomických
věd. Ty studoval částečně v Rotterdamu, ve Vídni a absolvoval je
v Ostravě. V letech 1983 až 1991 pracoval v podniku BRANO
postupně jako technolog, vedoucí cen a kalkulací, vedoucí projektů
v automobilovém průmyslu, vedoucí technické přípravy výroby
a hlavní výrobní inženýr. V roce 1991 přešel na katedru
managementu Ekonomické fakulty VŠB, kde až do roku 1994 působil
jako odborný asistent. Od roku 1994 do roku 1995 byl výrobním
ředitelem společnosti BRANO, od roku 1995 potom generálním
ředitelem stejné společnosti a od roku 1999 je generálním ředitelem
BRANO GROUP. Od roku 2002 člen představenstva Sdružení
automobilového průmyslu (za dodavatelský sektor); od roku 2004
zastává funkci viceprezidenta Sdružení automobilového průmyslu
(reprezentant dodavatelského sektoru), gesce za jednání s odbory (Odborový svaz KOVO). V roce
2007 získal 1. místo v soutěži Podnikatel roku 2006 a 2. místo v soutěži Manažer roku 2006.

Ing. Taťána Vencovská
manažerka projektu Pospolu pro obsah
zástupce vedoucího oddělení odborného vzdělávání NÚV
Zajišťuje obsahově průběh projektu Pospolu. Působí od roku 2002 jako
odborný garant NÚV pro oblast gastronomie, hotelnictví, turismu, plní roli
garantky v sektorové radě pro Pohostinství, gastronomii, cestovní ruch,
pracuje jako editorka jednotného zadání závěrečných zkoušek. Pracuje ve
vzdělávací sekci AHR ČR. Zastávala řadu pozic v projektech NÚV, např.
hlavní manažerky projektu Kurikulum S, manažerky klíčových aktivit
v dalších projektech (např. Kvalita, NSK). Při práci v NÚV zúročila řadu
zkušeností z praxe v odborném vzdělávání z ISŠ v Příbrami, kde pracovala
řadu let jako zástupce ředitelky i jako učitelka.

Mgr. Petr Naske
hlavní manažer projektu Pospolu
Působí v Národním ústavu pro vzdělávání od ledna 2013 jako hlavní manažer
projektu POSPOLU na straně partnera projektu. Vystudoval MFF UK, obor
učitelství matematiky a informatiky pro střední školy. V letech 2000 a 2010
působil jako aktivní učitel M/I, ICT metodik a lektor dospělých na více školách
– SŠ informatiky, poštovnictví a finančnictví (Brno), ZŠ a MŠ Červený vrch
(Praha 6), Gymnázium Nad Alejí (Praha 6).
V letech 2010 až 2012 působil v Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání
MŠMT jako metodik pro informatiku. Je předsedou Jednoty školských
informatiků (spolek), která se mimo jiné věnuje tématice výuky digitálních
technologií a informatiky na školách.

PhDr. Olga Kofroňová, Ph.D.
metodička projektu Pospolu
Po studiu pedagogiky na Filozofické fakultě UK Praha se prakticky celý svůj
dosavadní profesní život věnovala otázkám počátečního a dalšího odborného
vzdělávání. V 90. letech vedla koncepční oddělení tehdejšího Výzkumného
ústavu odborného školství, kde se zabývala především metodikou tvorby
vzdělávacích programů pro odborné školství a tématu kurikula odborného
vzdělávání v mezinárodním kontextu věnovala i disertační práci obhájenou
v r. 2001 na PedF UK. Byla členkou týmu, který zpracoval v r. 2001 Bílou
knihu – Národní program rozvoje vzdělávání a koordinátorkou týmu, který
zpracoval v r. 2007 Strategii celoživotního učení ČR. V současné době
pracuje v oddělení dalšího vzdělávání a uznávání NÚV, v letech 2009−13
byla obsahovou manažerkou projektu Koncept-koncepce dalšího vzdělávání.

