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MŠMT, skupina II
Národní ústav odborného vzdělávání v Praze
Weilova 1271/6, 102 00 Praha 15 - Hostivař
Projekt navazuje na ukončený systémový projekt MŠMT
(NSK) a jím dosažené výsledky dále rozvíjí a doplňuje.
Pro rozvoj a implementaci Národní soustavy kvalifikací
projekt počítá s maximálním zapojením zástupců
zaměstnavatelů.
Projektové aktivity se zaměří na vytváření
kvalifikačních a hodnoticích standardů zejména pro
kvalifikace maturitní úrovně poptávané trhem práce.
Struktura a obsah kvalifikací budou výsledkem
konsensu, v němž budou mít klíčovou úlohu
reprezentanti zaměstnavatelů sdružení v sektorových
radách. Realizace projektu zajistí provázanost s Národní
soustavou povolání, dále bude mapovat vazby soustavy
na další celostátní či evropské systémy, navrhne
kontrolní mechanismy nad sítí autorizovaných osob,
zajistí další vývoj informačního systému a nezbytnou
propagaci. Výrazně tak přispěje k využívání zákona o
uznávání výsledků dalšího vzdělávání a tedy k tomu, aby
mohly být občanům v celém spektru odborností i
regionů uznávány a stvrzovány jejich skutečné
způsobilosti.
Základním cílem projektu je rozvoj a podpora využití
Národní soustavy kvalifikací (NSK) - nosné páteře
systému dalšího vzdělávání (DV), definující požadavky
na odborné i obecné způsobilosti posilující adaptabilitu a
flexibilitu lidských zdrojů jako základního faktoru
konkurenceschopnosti ekonomiky ČR. Současně tím
budou dotvářené podmínky pro využívání zákona při

uznávání kompetencí občanů bez ohledu na způsob
jejich získání, což usnadní individuální přístup obyvatel
ČR k DV.
Od cíle základního se odvozují dílčí:
- Připravit kvalifikační a hodnoticí standardy pro
všechny trhem práce žádané dílčí kvalifikace (DK) do
maturitní úrovně včetně.
- Naplnit NSK jako konzistentní registr celostátně
uznávaných kvalifikací s definovanými vztahy mezi
úplnými kvalifikacemi a DK zajišťujícími propojení
počátečního a dalšího vzdělávání, i vztahy s Národní
soustavou povolání.
- Zapojit do tvorby NSK zástupce zaměstnavatelů a
podporovat rozvoj standardizovaných a transparentních
mechanismů jejich zapojování.
- Navrhnout nástroje k zajišťování kvality procesů
ověřování a uznávání DK.
- Zabezpečit informovanost veřejnosti o NSK a tím
prohloubit transparentnost nabídky DV i informační
toky potřebné k zajištění procesů a evidencí
souvisejících s udělováním autorizací a s realizací
zkoušek.
NSK se bude v cílovém stavu lišit od výsledku
ukončeného systémového projektu stavem naplnění
kvalifikacemi, způsobem a intenzitou zapojení zástupců
zaměstnavatelů a úrovní podpory zajišťování kvality
všech procesů. Od toho se odvozuje celková
důvěryhodnost systému vedoucí ke zvýšení motivace k
celoživotnímu učení i k celkovému přínosu pro cílové
skupiny.
Projekt svými výstupy a výsledky významně přispěje k
dokončení ucelené koncepce, systémového a
institucionálního rámce DV a zajištění jeho propojení s
počátečním vzděláváním, a tím k naplnění cílů OP VK
4.3 a globálnímu cíli OP VK.

