Tisková zpráva
Praha, 10/6/2014. V prostorách Svazu průmyslu a dopravy ČR se uskutečnilo
sedmé jednání Stálé konference předsedů sektorových rad. Jednání se účastnili
zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a představitelé Národního
ústavu pro vzdělávání.
Předsedům sektorových rad byly na úvod představeny dosavadní výsledky NSK.
V současnosti mají SR 346 členů, na činnosti pracovních skupin se podílí 1 586
odborníků, je schváleno 641 profesních kvalifikací, uděleno 3 147 autorizací a
certifikát z profesní kvalifikace získalo již 95 422 osob. NSK v současné době
využívá více než 750 firem.
V přehledu o pokroku v implementaci NSK, který prezentovala Eva Novotná ze
společnosti TREXIMA spol. s r.o. bylo zdůrazněno, že NSK není v dostatečné míře
využíváno subjekty, zastoupenými v sektorových radách. Nejčastějším důvodem
je stabilní skupina pracovníků, zavedený systém proškolování nových
zaměstnanců a také, že v systému chybí potřebné profesní kvalifikace.
V prezentaci Aleše Křížka z Národního ústavu pro vzdělávání byl jako klíčový
partner NSK identifikován Úřad práce ČR. Mezi úrovněmi povědomí o NSK u
jednotlivých regionálních pracovišť ÚP jsou velké rozdíly, některé s NSK aktivně
pracují každodenně, jiné o NSK zatím jen slyšely. Je tedy nutné pracovníkům
Úřadu práce NSK představit, tak aby byly schopni tento cenný nástroj využít při
komunikaci s firmami i uchazeči o práci.
S výsledky dotazníkového šetření k veřejné diskusi k regulaci živností v ČR1
přítomné seznámila Romana Nováčková z Hospodářské komory ČR. Z výsledků
šetření vyplynulo, že zaměstnavatelé kladou největší důraz při náboru nových
zaměstnanců na ověření faktických dovedností a znalostí, pak na kvalifikační
certifikáty a až v poslední řadě na doklad o formálním vzdělání. Zaměstnavatelé
ve většině případů nesouhlasí se snížením či odstraněním zákonných požadavků
na výkon povolání v jednotlivých oborech. Zhruba 40 % dotázaných má NSK
jako součást personální politiky firmy.
Předsedové sektorových rad si dali za cíl věnovat se kontrole kvality vzdělavatelů
a autorizovaných osob, nastavení kontroly zkoušek z PK a hledání způsobu, jak
zajistit srovnatelnou kvalitu zkoušky u různých autorizovaných osob.
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Osloveno 2 500 respondentů, responce rate 500 odpovědí.

