
29. listopadu 2016, NÚV, Praha



Podpořit osobní kontakty, přispět k rozvoji 
informovanosti externích spolupracovníků NÚV, mj. 
o projektech NÚV (více informací o připravovaném 
projektu MOV – viz příspěvek Mgr. I. Palánové) 

a získat zpětnou vazbu k charakteru a dílčím 
výsledkům významných aktivit MŠMT a NÚV.

Jednání oborových skupin byla zařazena na seznam akcí, jimiž 
se NÚV přihlašuje ke kontextu aktivit „Týdne profesních 
kompetencí“, vyhlášeného EK na 5.-9. prosince 2016 (součást 
New Skills Agenda) a koordinovaného Domem zahraniční 
spolupráce. Cílem akce je mj. zvýšit atraktivitu odborného 
vzdělávání.



 10:00–10:10 Zahájení jednání

 10:10–10:25 Přechod absolventů škol na trh práce – jak si to žáci 
představují (Ing. Bc. Jana Trhlíková)

 10:25–10:45 Návrh pojetí a realizace komplexní revize kurikulárních
dokumentů ve středním odborném vzdělávání (PhDr. Olga Kofroňová, 
Ph.D.)

 10:45–11:00 Modernizace odborného vzdělávání (Mgr. Irena Palánová)

 11:00–11:20 Využití EQF a Europassu v oblasti odborné přípravy a 
vzdělávání (Mgr. Irena Palánová, Julie J. Smetanová)

 11:20-11:25 Zpráva o ověřování oborů vzdělání H a L0 (Mgr. Milan 
Prskavec)

 11:25–11:40 Přestávka

 11:40–12:00 Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na 
období 2014–2020 (PaedDr. Karel Tomek)

 12:00–12:20 Závěrečné zkoušky ve školním roce 2016/2017 (RNDr. 
Libor Berný)

 12:20–12:40 Diskuse

 12:40–13:00 Závěr jednání



MD MK MMR MPO MPSV MŠMT MV MZd MZe MŽP Celkem

Počet PK v gesci 38 18 65 614 16 32 23 8 228 10 1052

Počet autorizovaných 
osob

12 5 172 318 145 185 250 59 115 2 1263

Počet autorizací PK 23 13 778 1627 327 246 425 143 546 2 4130

Počet realizovaných 
zkoušek

13 0 9037 15456 3990 9008 109715 447 3796 13 151475

Aktuální údaje NSK - stav k 10/2016



 Nadále probíhá projekt udržitelnosti JZZZ

 V mnoha oborech běží pilotní ověřování banky úkolů 
pro PC a jejich připomínkování 

 Témata JZZZ pro termín prosinec 2016 byla sestavena, 
termín zveřejnění na kartě školy:

21. prosinec 2016

Více informací – viz příspěvek RNDr. Libora Berného

Odkazy
• www.nuv.cz/nzz2
• www.nuv.cz/t/nzz



V NÚV nadále probíhají přípravné práce pro revizi kurikulárních
dokumentů (RVP) ve středním odborném vzdělávání. 

Vychází se přitom ze Strategie vzdělávací politiky ČR do r. 2020, která 
mj. klade důraz na podporu kvalitní výuky a učitele jako její klíčový 
předpoklad.

Cíle revize RVP:

 Lepší základy pro celoživotní učení (snížení počtu oborů vzdělání 
resp. posílení společného základu v oborech středního vzdělávání)

 Usnadnění přechodu žáků na trh práce (propojení RVP a NSK, 
podpora spolupráce se zaměstnavateli) – viz příspěvek Ing. Bc. Jany 
Trhlíkové

 Prostupnost a flexibilita organizačního uspořádání RVP



Pro provedení revize RVP jsou vyžadovány a postupně sbírány 
(oslovení škol v květnu 2016) podklady, které budou shrnuty v 
tzv. analyticko-koncepční studii. Ta bude mj. obsahovat:

 Přehled o skupině oborů a oborech vzdělání

 Statistické údaje o žácích, absolventech

 Analýzu ŠVP

 Návrhy na úpravy stávajících RVP ze škol

 Analýzy vycházející z projektu POSPOLU

 Propojení RVP a NSK (profesních kvalifikací)

Více informací – viz příspěvek PhDr. O. Kofroňové, Ph.D.



Děkujeme za účast a zájem

Ing. Zorka Husová, Ing. Lenka Bečvářová, Mgr. Ondřej 
Suchý, Petr Marx

odborní pracovníci NÚV


