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 Rámcové vzdělávací programy (RVP) 

postupně vznikaly od roku 2001, kdy byla 

zpracována jejich první verze. Navazovaly na 

Standard středoškolského odborného vzdě-

lávání, který vstoupil v platnost 1. lednem 

1998 a s nímž musely být v souladu všechny 

učební dokumenty inovované nebo nově vy-

tvářené po tomto datu. Skutečným impulzem 

ke kurikulární reformě byla však až dlouho-

dobá koncepce školství – tzv. Bílá kniha 

z roku 2001. První RVP byly vytvořeny pro 

jednotlivé stupně a směry odborného vzdě-

lávání (strojírenství, elektrotechnika, země-

dělství apod.). Posléze se však od tohoto 

pojetí ustoupilo a bylo rozhodnuto vytvářet 

RVP pro jednotlivé obory vzdělání. V roce 

2002 tak bylo vytvořeno osm RVP pro ší-

řeji koncipované obory vzdělání a následně 

byly podle nich vytvořeny v rámci projektu 

Posun (projekt Phare se jmenoval Pomozte 

školám učit nově) první školní vzdělávací 

programy (ŠVP). V projektu vzniklo celkem 

devět ŠVP pro obory vzdělání s výučním 

listem elektrikář, krejčí, truhlář – výroba ná-

bytku, čalouník, zedník a umělecký truhlář 

a pro obory vzdělání s maturitní zkouškou 

strojírenství, pozemní stavitelství a pedago-

gika pro asistenty ve školství. 

 Rámcové vzdělávací programy se 

v NÚOV vytvářejí podle harmonogramu, 

který udává, že do konce letošního roku 

vznikne dalších 70 RVP a napřesrok zbylých 

cca 67 RVP. 

Pojetí rámcových vzdělávacích programů

 RVP je kurikulární dokument, který 

vzniká na centrální (státní) úrovni. Vymezuje 

zamýšlené cíle vzdělávání, obsahy, vzdělávací 

činnosti a vztahy mezi aktéry vzdělávání. 

Tyto státem stanovené minimální požadavky 

na vzdělávání, závazné pro všechny školy 

vzdělávající žáky v určitém oboru, pak školy 

tvůrčím způsobem rozpracovávají do vlast-

ních školních vzdělávacích programů, aby 

odpovídaly jejich podmínkám, specifikům 

a potřebám mládeže i trhu práce v dané lo-

kalitě. Proto je také kurikulární reforma cha-

rakterizována jako dvoustupňová.

 Koncepce kurikula v odborném vzdě-

lávání vychází z principů demokratické spo-

lečnosti v dnešní Evropě, našich kulturních 

a národních tradic, z úrovně vědeckého, 

uměleckého, technického a technologického 

poznání současné doby, ze společenských po-

třeb a v neposlední řadě ze sociálních potřeb 

mládeže vzdělávající se v odborném školství 

včetně potřeby co nejlépe se uplatnit na pra-

covním trhu. Jde o modernizaci a zkvalitnění 

odborného vzdělávání. Důraz se klade na 

rozvoj klíčových kompetencí žáků, na to, aby 

žáci získali odborné kompetence, potřebné 

k uplatnění na pracovním trhu, a na vytvo-

ření předpokladů pro celoživotní učení.

 Vzdělávání vymezené v RVP vychází ze 

čtyř cílů vzdělávání pro 21. století formulo-

vaných komisí UNESCO, tzv. Delorsovy cíle: 

učit se poznávat, učit se učit, učit se být, učit 

se žít s ostatními. 

 Požadavky na odborné vzdělávání 

a způsobilosti (kompetence) absolventů vy-

cházejí z požadavků trhu práce popsaných 

v profesních profilech a kvalifikačních stan-

dardech, na jejichž zpracování se podílejí 

také reprezentanti zaměstnavatelské sféry. 

I N F O R M A Č N Í  B U L L E T I N  N Á R O D N Í H O  Ú S T A V U  O D B O R N É H O  V Z D Ě L Á V Á N Í

Rámcové vzdělávací programy
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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy předložilo k veřejnému připomínkovému řízení první skupinu rámcových vzdělávacích programů pro 

obory odborného vzdělávání, které připravil Národní ústav odborného vzdělávání. Jde o celkem početnou skupinu 63 návrhů rámcových vzdělá-

vacích programů, z nichž 31 vzdělávacích programů se týká oborů kategorie H (střední vzdělání s výučním listem) a 32 vzdělávacích programů 

oborů vzdělání kategorií M, L (střední vzdělání s maturitní zkouškou). Jakkoliv to tak na první pohled nevypadá, kurikulární reforma v ČR uči-

nila další významný krok: po základních školách a gymnáziích vstupují rámcové vzdělávací programy i do středních odborných škol. V oborech 

vzdělání, pro které jsou RVP předkládány, se v minulém roce vzdělávalo přibližně dvě stě čtyřicet tisíc žáků, což znamená 55 % z celkového počtu 

všech žáků, kteří studují ve středním odborném vzdělávání. 
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 Na rozdíl od stávajících učebních do-

kumentů, které vymezují obecné cíle vzdě-

lávání a zejména obsah vzdělávání – učivo, 

které se mají žáci naučit, RVP vymezují 

především výsledky vzdělávání – co má žák 

umět a být schopen na určité úrovni proká-

zat. Učivo není cílem vzdělávání, ale pro-

středkem k dosažení vymezených výsledků 

a požadovaných kompetencí.

 RVP vymezují dva okruhy kompetencí: 

klíčové kompetence, jejichž součástí jsou 

i kompetence občanské, a odborné kompe-

tence, které tvoří profil absolventa daného 

oboru vzdělání.

 RVP kladou důraz na význam všeo-

becného vzdělání pro rozvoj žáků a na jeho 

průpravnou funkci pro odborné vzdělávání 

a získání kompetencí potřebných k výkonu 

povolání. Je důležité pro celoživotní vzdě-

lávání (učení), pro porozumění současným 

jevům ve společnosti i rychlému vývoji vědy 

a techniky a pro přizpůsobení se měnícím se 

životním i pracovním podmínkám.

 Do všeobecného vzdělání je nově za-

členěno vzdělávání v ICT a základní ekono-

mické vzdělávání (kromě oborů, kde mají 

odborný – profesní charakter), posiluje se 

(zvl. v některých oborech) přírodovědné 

vzdělání. 

 Minimální podíl všeobecného vzdělá-

vání činí u maturitních oborů 45 %, u učeb-

ních oborů 35 %. 

 Obsah vzdělávání je v RVP koncipován 

nadpředmětově podle vzdělávacích oblastí 

(např. jazykové vzdělávání, společensko-

vědní vzdělávání, ekonomické vzdělávání, 

odborné vzdělávání); do předmětů jej roz-

pracuje škola ve svém ŠVP. Při zpracování 

RVP se usiluje o funkční propojení teorie 

a nácviku dovedností (praxe). 

 Nadpředmětový přístup umožní škole 

obsah různě strukturovat a vytvářet samo-

statné nebo integrované předměty, spojovat 

teorii s praktickým výcvikem, volit vyučo-

vací strategie podle schopností žáků a pod-

mínek výuky. 

 RVP vymezují i tzv. průřezová témata 

(Občan v demokratické společnosti, Člověk 

a životní prostředí, Člověk a svět práce, 

Informační a komunikační technologie), 

která plní zejména výchovnou a motivační 

funkci. Škola je může realizovat nejen ve vý-

uce, ale také jinými aktivitami. 

 Stanoví základní minimální časové pro-

porce jednotlivých oblastí vzdělávání, teore-

tického a praktického vyučování i disponi-

bilní hodiny pro školu. 

 Struktura RVP vychází z požadavků na 

RVP vymezených ve školském zákoně. 

 Každý RVP má 12 kapitol, z nichž ně-

které jsou všem společné. Společnou část 

RVP tvoří kapitoly 1, 2, 8–12; kapitoly 3–7 se 

liší podle oborů vzdělání. 

Obsah RVP

1. Charakteristika rámcových vzdělávacích 

programů středního odborného vzdělá-

vání

2. Cíle středního odborného vzdělávání

3. Kompetence absolventa

4. Uplatnění absolventa

5. Organizace vzdělávání

6. Kurikulární rámce pro jednotlivé oblasti 

vzdělávání

7. Rámcové rozvržení obsahu vzdělávání

8. Průřezová témata

9. Zásady tvorby školních vzdělávacích 

programů

10. Materiální, personální a organizační 

podmínky vzdělávání

11. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělá-

vacími potřebami

12. Využití RVP ve vzdělávání dospělých

Tvorba rámcových vzdělávacích programů 

 Při tvorbě RVP probíhá odborná debata 

mezi NÚOV, vědeckou a odbornou sférou, 

školami a sociálními partnery. Koncepce 

jednotlivých RVP pro příslušné obory vzdě-

lání je projednávána také v oborových sku-

pinách, které pracují při NÚOV z pověření 

MŠMT jako poradní orgány. Jsou složeny 

z expertů, kteří znají a sledují vývoj ve svém 

oboru i ve světě práce, a z odborníků, kteří 

mají zkušenosti s tvorbou vzdělávacích pro-

gramů pro odborné školství. Každá verze 

RVP prochází rozsáhlým připomínkovým ří-

zením. Tohoto řízení se účastní zástupci pří-

slušných rezortů a zástupci zaměstnavatelů, 

školy a jejich asociace, vybraní experti z VŠ, 

odborníci z oblasti vzdělávací politiky a pe-

dagogických didaktik. 

 Vzhledem k významné roli sociálních 

partnerů představuje tvorba RVP pro od-

borné vzdělávání poměrně složitý proces, 

který je založen na identifikaci potřeb a po-

žadavků trhu práce a jejich transformaci do 

vzdělávacího procesu. Jedním ze základních 

východisek pro tvorbu RVP jsou tzv. kvalifi-

kační standardy (dříve profesní standardy), 

které představují „objednávku“ světa práce 

a připravují se v rámci projektu pod názvem 

Národní soustava kvalifikací.

 Tvorba RVP, které jsou v současné době 

předkládány k veřejné diskusi, probíhala ve 

dvou úrovních: v úrovni prací na společných 

částech RVP a v úrovni prací na odborných 

částech RVP. Postup tvorby RVP je přitom zá-

vislý na mnoha faktorech – na kvalitě popisu 

povolání v Integrovaném systému typových 

pozic (ISTP) a s tím související složitosti vy-

mezení vzdělávacích cílů a obsahu vzdělání, 

na kvalitě spolupráce se sociálními partnery 

apod. Postup tvorby RVP je ovlivněn také 

tím, zda jde o přípravu na jedno nebo něko-

lik povolání, k jejichž výkonu příprava smě-

řuje v jednom nebo několika oborech vzdě-

lání podle stávající soustavy oborů vzdělání. 

 Rozpracování společných i odborných 

částí RVP představuje velmi složitý pro-

ces hledání nejvhodnějších řešení, postupů 

a formulací. Výsledky mnoha jednání vyvo-

lávaly nutnost několikanásobných úprav jed-

notlivých částí RVP. 

Tvorba společných částí RVP zahrnuje

 charakteristiku RVP,

 klíčové kompetence absolventa,

 kurikulární rámce (vzdělávání a komu-

nikace v českém jazyce, společenskovědní 

vzdělávání, přírodovědné vzdělávání, ma-

tematické vzdělávání, estetické vzdělávání, 

vzdělávání pro zdraví, vzdělávání v infor-

mačních a komunikačních technologiích, 

ekonomické vzdělávání),

 management tvorby ŠVP,

 průřezová témata (občan v demokra-

tické společnosti, člověk a životní prostředí, 

člověk a svět práce, informační a komuni-

kační technologie),

 vzdělávání žáků se speciálními vzdě-

lávacími potřebami a žáků mimořádně na-

daných,

 RVP ve vzdělávání dospělých.

RVP oborů vzdělání ukončených výučním 

listem, které byly předloženy k veřejnému 

připomínkovému řízení

Obor vzdělání

23-51-H/01 Strojní mechanik

23-52-H/01 Nástrojař

23-65-H/01 Strojník

23-68-H/01
Mechanik opravář moto-

rových vozidel

26-51-H/01 Elektrikář

26-52-H/01
Elektromechanik pro zaří-

zení a přístroje

26-59-H/01 Spojový mechanik

28-58-H/01
Výrobce a zušlechťova-

tel skla

28-63-H/01
Výrobce bižuterie a deko-

rativních předmětů

29-53-H/01 Pekař 

29-54-H/01 Cukrář

29-56-H/01 Řezník-uzenář

31-58-H/01 Krejčí

33-54-H/01
Mechanik hudebních ná-

strojů

33-56-H/01 Truhlář

33-59-H/01 Čalouník 

36-59-H/01 Podlahář 

36-64-H/01 Tesař

36-67-H/01 Zedník

36-69-H/01 Pokrývač 

41-51-H/01 Zemědělec-farmář

41-52-H/01 Zahradník 

41-55-H/01
Opravář zemědělských 

strojů

65-51-H/01 Kuchař-číšník

66-51-H/01 Prodavač

66-52-H/01 Aranžér 

69-51-H/01 Kadeřník 

82-51-H/01
Umělecký zpracovatel 

kovů

82-51-H/02 Umělecký truhlář a řezbář

82-51-H/03 Zlatník a klenotník

82-51-H/04 Umělecký keramik 
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 Při přípravě společných částí RVP bylo 

třeba průběžně reagovat na iniciativy resp. 

změny na evropské úrovní (např. koncept 

klíčových kompetencí; v současné době se 

diskutuje o tvorbě standardů finanční gra-

motnosti, výsledky, ke kterým se dojde, bude 

po jejich pilotním ověření třeba zapracovat 

do klíčových kompetencí apod.) i na národní 

úrovni (např. ukončování studia – nová ma-

turitní zkouška, jednotné zadání závěrečné 

zkoušky). 

Tvorba odborných částí RVP zahrnuje

 odborné kompetence,

 obsahové okruhy,

 rámcové rozvržení obsahu vzdělání.

Přehled projednávání RVP s různými part-

nery

 V roce 2002 bylo vytvořeno devět RVP, 

k nimž bylo zorganizováno široké připomín-

kové řízení. Zúčastnilo se ho mnoho odbor-

níků z různých sfér – VŠ, vědeckých praco-

višť, odborníci z praxe a další zainteresovaní 

partneři. Zároveň se diskutovalo i o kon-

cepce RVP. 

 Názory respondentů a diskusní pří-

spěvky obecně potvrzovaly celkovou přija-

telnost konceptu dvoustupňové tvorby vzdě-

lávacích programů i přijatelnost koncepce 

předložených rámcových vzdělávacích pro-

gramů. Požadavky na jednotlivé oblasti všeo-

becného vzdělávání byly projednávány v od-

borných komisích s vybranými SOŠ a SOU 

a vyjadřovali se k nim přední oboroví di-

daktici z vysokých škol a odborných insti-

tucí (např. Ústavu pro jazyk český, Jednoty 

českých matematiků a fyziků, Historického 

ústavu Akademie věd, Klubu ekologické vý-

chovy). Požadavky na odbornou praxi byly 

řešeny v součinnosti s MŠMT a v návaznosti 

na nový školský zákon. 

 Zapojení sociálních partnerů: Sociální 

partneři jsou zapojováni do tvorby RVP jako 

konzultanti, oponenti nebo jako spolupra-

covníci, kteří připravují podklady. Jednalo se 

o zástupce např. těchto institucí:

 Asociace dopravních, spedičních 

a servisních firem Čech, Moravy a Slez-

ska, Svazu výrobců nářadí a měřidel, 

Českého svazu zaměstnavatelů v energe-

tice, Elektrotechnického svazu českého, 

Moravských chemických závodů Ostrava, 

Podnikatelského svazu pekařů a cukrářů, 

Asociace českých nábytkářů, Cechu pod-

lahářů, Cechu parketářů, Cechu klempířů, 

pokrývačů a tesařů ČR, Institutu vzdělá-

vání a poradenství ČZU, Agrární komory 

ČR, odboru výzkumu, vzdělávání a za-

kladat. činnosti Ministerstva zemědělství, 

HORECA, Svazu obchodu a cestovního ru-

chu ČR, České pošty, s. p, Svazu vinařů ČR, 

Glavunionu Czech a. s. Teplice, Unie kos-

metiček, Českého svazu zpracovatelů masa, 

fy. Nábytek Praha, ZNAK aj. 

Reforma soustavy oborů vzdělání

 Tvorba RVP je úzce spjata s reformou 

soustavy oborů vzdělání. Nová soustava 

oborů vzdělání by měla být jednodušší a pře-

hlednější (např. byly odstraněny duplicity 

oborů lišících se pouze označením). Příprava 

postupné aktualizace soustavy oborů vzdě-

lání tak ovlivňuje i tvorbu a zavádění RVP 

(a naopak), neboť RVP jsou vázány na kon-

krétní obory vzdělání. 

 RVP byly od počátku přednostně vytvá-

řeny pro obory, ve kterých se vzdělával větší 

počet žáků a které nahrazovaly několik dosa-

vadních oborů vzdělání. 

 Nová soustava oborů vzdělání bude 

naplňována postupně, v souladu s tvorbou 

návrhů RVP. Obor vzdělání bude do sou-

stavy zanesen teprve ve chvíli, kdy bude 

akceptován relevantními partnery, kteří bu-

dou účastni vnějšího připomínkového ří-

zení organizovaného MŠMT ke každému 

návrhu RVP.

 Dosavadní počet oborů (823) byl v ná-

vrzích z roku 2003 redukován přibližně na 

tři sta. I tento počet však byl přehodnocen 

a znovu zredukován. V červenci 2005 byl 

schválen materiál, jehož součástí byl i návrh 

nové podoby soustavy oborů vzdělání od-

borného vzdělávání (č. j.: 20 797/2005-2 ze 

dne 14. 6. 2005 Návrh soustavy oborů vzdě-

lání pro střední odborné vzdělávání a har-

monogram tvorby RVP pro tyto obory). 

Podle tohoto návrhu bude v nové soustavě 

oborů vzdělání 70 oborů vzdělání kategorie 

H (střední vzdělání s výučním listem), 100 

oborů vzdělání kategorie M, L (střední vzdě-

lání s maturitní zkouškou) a cca 30 oborů 

vzdělání kategorie E, J (střední vzdělání s vý-

učním listem, střední vzdělání).

Systémový projekt Pilot S

 K dokončení první skupiny RVP přispěl 

i systémový projekt Pilot S, který probíhá od 

léta 2005. Třicet vybraných škol si podle RVP 

připravilo své školní vzdělávací programy 

(celkem 51) a od školního roku  2006/07 

podle nich vyučují v 1. ročnících. Už první 

zkušeností potvrdily, že je velmi důležité, 

aby na tvorbě vzdělávacího programu pra-

coval celý pedagogický sbor. Vyučující, kteří 

se bezprostředně nepodílejí na tvorbě ŠVP, 

mají totiž s jeho realizací potíže. Je také ne-

zbytné, aby byli s novými programy a s cíli 

reformy dobře seznámeni žáci i jejich rodiče, 

jinak je obtížné získat jejich podporu.

 Při výuce podle vlastních ŠVP učitelům 

nejvíc vadí to, že žáci ze základních škol ne-

jsou připraveni na nový styl práce. Liší se také 

jejich úroveň vědomostí a dovedností, chybí 

jim vyjadřovací schopnosti, neumějí se učit, 

bojí se formulovat své názory – a neradi se 

zapojují do diskusí. Tyto problémy vyplý-

vají ze skutečnosti, že základní školy začnou 

teprve od nového školního roku přecházet 

na nový styl práce a teprve za další čtyři roky 

RVP oborů vzdělání ukončených matu-

ritní zkouškou, které byly předloženy k ve-

řejnému připomínkovému řízení

Obor vzdělání

23-41-M/01 Strojírenství

23-45-M/01
Dopravní pro-

středky

26-41-M/01 Elektrotechnika

26-45-M/01, L/01, 

L/51
Telekomunikace

28-44-M/01 Aplikovaná chemie

29-42-M/01 Analýza potravin

31-41-M/01 Textilnictví

32-41-M/01
Zpracování usní, 

plastů a pryže

33-42-M/01, L/01, 

L/51

Nábytkářská a dře-

vařská výroba

33-43-M/01, L/51
Výroba hudebních 

nástrojů

36-47-M/01 Stavebnictví

37-42-M/01, L/01, 

L/51

Logistické a fi-

nanční služby

39-41-L/01, L/51 Autotronik

41-41-M/01, L/51 Agropodnikání

41-42-M/01 Vinohradnictví 

41-44-M/01, L/51 Zahradnictví

41-45-M/01, L/51
Mechanizace 

a služby

41-46-M/01, L/51 Lesnictví

43-41-M/01 Veterinářství

63-41-M/01
Ekonomika a pod-

nikání

63-41-M/02
Obchodní akade-

mie

65-41-L/01, L/51 Gastronomie 

65-42-M/01 Hotelnictví

65-42-M/02 Cestovní ruch

66-41-L/01, L/51 Obchodník 

68-43-M/01
Veřejnosprávní čin-

nost

69-41-L/01 Kosmetické služby

78-42-M/01 Technické lyceum 

78-42-M/02
Ekonomické ly-

ceum

82-41-M/06

Výtvarné zpraco-

vání kovů a dra-

hých kamenů

82-41-M/07
Modelářství a návr-

hářství oděvů

82-41-M/11 Design interiéru

Přehled o počtech oborů vzdělání střed-

ních odborných škol – stávající stav

Kategorie 

vzdělání 

V naří-

zení vlády

Vyučo-

vaných
Podíl

E 104 80 77 %

H 215 162 75 %

J 20 11 55 %

L/0 60 51 85 %

L/5 93 64 69 %

M 331 271 82 %

Celkem 823 639 78 %
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budou první absolventi reformovaných škol 

přecházet na střední školy. Pilotní ověření 

nových vzdělávacích programů je však třeba 

provést už nyní. Postřehy učitelů tedy svědčí 

o tom, že dokáží realisticky hodnotit součas-

nou přechodovou fázi.

 Rámcové vzdělávací programy jsou při-

pravovány pro šířeji koncipované obory, a to 

na základě Nařízení vlády o soustavě oborů 

(č. 689/2004 Sb. a novela č. 118/2006 Sb.). 

Například RVP pro maturitní obor stavebnic-

tví zahrnuje dosavadní obory pozemní stavi-

telství, dopravní stavitelství a vodohospodářské 

stavby. Cílem je, aby absolventi měli rozmani-

tější možnost uplatnění na trhu práce a mohli 

snadněji měnit svou specializaci. 

 Zkušenosti škol z tvorby vlastních vzdě-

lávacích programů byly využity v rámcových 

vzdělávacích programech, které jsou nyní 

předkládány k veřejné diskusi. Poznatky zjiš-

těné při výuce podle ŠVP zase využijí samy 

školy jako zpětnou vazbu. Upraví si své pro-

gramy tak, aby lépe odpovídaly konkrétním 

potřebám a možnostem výuky; přihlédne se 

k nim také při tvorbě dalších RVP. Na po-

moc školám bude vydána metodika tvorby 

školních vzdělávacích programů a budou zve-

řejněny příklady dobré praxe.

 Vytvořené rámcové vzdělávací programy 

a informace o veřejném připomínkovém ří-

zení jsou na adrese: www.nuov.cz. 

Z materiálů NÚOV sestavili L. Ch., W

 Lednové číslo informuje o prioritách ně-

meckého předsednictví EU v oblasti vzdělá-

vání. Přináší první část překladu podkapitoly 

4.2. z třetí zprávy Cedefopu o výzkumu od-

borného vzdělávání. Podkapitola se věnuje 

zkoumání profesní dráhy a biografie a mě-

ření prospěchu ze vzdělání ve světě práce. 

(Zbývají dvě části jsou uveřejněny v březno-

vém a dubnovém čísle.) Krátký článek uvádí 

žebříček perspektivních povolání v USA. 

Článek o mezinárodním vývoji ve vzdělá-

vání techniků vychází ze srovnání vzděláva-

cích systémů v Dánsku, Německu, Anglii, 

Francii, Finsku, Rakousku, Švýcarsku a USA. 

Příloha čísla obsahuje neoficiální překlad 

Helsinského komuniké o zvýšené evropské 

spolupráci v odborném vzdělávání a přípravě 

a překlad materiálu, který shrnuje pozadí 

Helsinského komuniké a vývoj Kodaňského 

procesu. S těmito dokumenty souvisí krátký 

článek zabývající se problémy s překladem 

anglického termínu „skills“ do jiných jazyků.

 Únorové číslo seznamuje se sedmým 

rámcovým programem výzkumu v EU, pře-

devším se zabývá informačními a komu-

nikačními technologiemi (IKT). Informuje 

o výsledcích šetření Eurobarometru, které 

bylo věnováno diskriminaci v EU. Obsáhlejší 

článek vycházející z publikace Eurydice po-

jednává o vzdělávání dospělých, které není 

spojeno s povoláním, i když hranice oddě-

lující zájmové a odborné vzdělávání není 

vždycky zřetelná. Kdo to je teletutor a jakou 

má funkci v profesní přípravě vysvětluje člá-

nek z německého prostředí. Řemeslné do-

vednosti uměleckého knihtiskaře však nelze 

předávat e-learningem, ty se osvojují v dílně 

mistra.

 Březnové číslo přináší statistické údaje 

o EU získané z publikace, kterou vydal 

Eurostat k 50. výročí podepsání Římské 

smlouvy. Další články informují o tom, že 

vícejazyčnost zaměstnanců podporuje kon-

kurenceschopnost malých a středních pod-

niků, že se vyvíjejí digitální hry pro seniory 

a že v Severním Porýní-Vestfálsku zavedli 

centrální maturitní zkoušky na gymnáziích. 

Obsáhlejší článek pojednává o dodatkových 

kvalifikacích, kterými se v Německu do-

plňuje profesní příprava. S bibliografickou 

databází VET-Bib, kterou spravuje Cedefop, 

seznamuje stručný článek obsahující též in-

strukce pro využívání databáze prostřednic-

tvím Internetu.

 Zpravodaj – Odborné vzdělávání v za-

hraničí najdete v plném znění na webové 

stránce http://www.nuov.cz (publikace a pe-

riodika → periodika). AK

Co nového ve Zpravodaji

● Kurikulární reforma českého školství 

postupně vstupuje do své realizační fáze. 

Ve středním odborném vzdělávání se to 

projevuje především v rovině schvalování 

kurikulárních dokumentů vytvářených na 

centrální úrovni – rámcových vzdělávacích 

programů. Proto se podstatná část čísla vě-

nuje právě jim, přičemž největší prostor je 

věnován tomu, jak RVP opravdu reálně vy-

padají, co je jejich obsahem.

 Veřejná diskuse k rámcovým vzdělá-

vacím programům pro odborné vzdělá-

vání (Zoja Franklová, NÚOV)  Koncepce 

rámcových vzdělávacích programů pro od-

borné vzdělávání  Představujeme rám-

cové vzdělávací programy pro odborné 

vzdělávání (Jana Kašparová, NÚOV) 

 Vývoj kvalifikací v České republice 

(Miroslav Kadlec, NÚOV)  Krajská kon-

ference projektu UNIV položila velký dů-

raz na spojení škol s praxí  Helsinské 

komuniké o zvýšené evropské spolupráci 

v odborném vzdělávání a přípravě  Jak 

připravit výuku projektování a konstru-

ování podle nejnovějších trendů? 1. díl: 

Význam digitální dokumentace v technické 

praxi (Petr Fořt, VOŠ a SPŠ Žďár n. Sáz.) 

 Práva a povinnosti uchazeče o zaměst-

nání (Olga Bičáková, MPSV – Správa slu-

žeb zaměstnanosti)  Jak se absolventi 

SOU uplatňují ve své profesi.

TAMR, číslo 1 / 2007 

přineslo

 Národní ústav odborného vzdělávání 

vydal v prosinci 2006 publikaci Přechod ab-

solventů SOU do praxe a jejich uplatnění 

na trhu práce – III. etapa, která vznikla 

v rámci systémového projektu VIP Kariéra. 

Publikace nabízí výsledky dlouhodobého še-

tření, které probíhalo v letech 2000–2006 na 

stejném vzorku absolventů tříletých učeb-

ních oborů. Umožnilo to srovnat pracovní 

i studijní plány žáků s realitou po jejich 

vstupu do praxe. Zjištěná vysoká dynamika 

změn a trvalý odliv vyučených pracovníků 

z určitých profesí narušuje představu, že 

školství může jednoduchým a mechanickým 

způsobem, např. na základě regulace počtu 

přijímaných žáků, naplňovat požadavky za-

městnavatelů v jednotlivých odvětvích.

 NÚOV uspořádal počátkem ledna 

dvoudenní konferenci v Pozlovicích zaměře-

nou na problematiku dalšího vzdělávání do-

spělých v rámci systémového projektu UNIV, 

na nějž přispívá Evropský sociální fond. 

Zúčastnili se jí představitelé Zlínského kraje, 

MŠMT a NÚOV, zástupci zapojených škol 

i zaměstnavatelů. Zlínský kraj je jedním ze 

šesti regionů, které vytvořily sítě škol po-

skytujících vzdělávací služby pro dospělé. 

Každá ze škol se stane „místním centrem ce-

loživotního vzdělávání“, jehož součástí bude 

i kontaktní centrum kariérového poraden-

ství. Zájem o projekt byl ve Zlínském kraji 

tak velký, že se začal uskutečňovat nejen 

v jedenácti školách zařazených do projektu, 

ale i v dalších devatenácti.

Jednou větou


