Setkání u jednoho stolu nad budoucností a kvalitou
Národní soustavy kvalifikací (NSK)
7. jednání stálé konference předsedů sektorových rad – 12. 11. 2014, Svaz průmyslu a
dopravy ČR
Již posedmé se 12. 11. 2014 sešli předsedové sektorových rad v rámci jednání Stálé
konference předsedů sektorových rad. Jednání se za realizační tým zúčastnil i
viceprezident Hospodářské komory ČR, RNDr. Zdeněk Somr, zástupce manažera úseku
Projektová kancelář Svazu průmyslu a dopravy ČR, Ing. Bohumil Mužík, ředitel Fondu
dalšího vzdělávání, RNDr. Miroslav Procházka, CSc., výkonný ředitel společnosti TREXIMA,
Ing. Jaromír Janoš, zástupci MŠMT, MPO a Národního ústavu pro vzdělávání.
Témata jednání byla daná – budoucnost NSK po skončení projektu NSK2, zajištění
pokračování, implementace, ale i kvality NSK.
Na téma budoucnosti NSK promluvila zástupkyně Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy, Mgr. Monika Měšťanová, která během své prezentace nastínila plán MŠMT
na zajištění funkčnosti systému na další období 2015+. Předsedové SR se aktivně
zajímali zejména o zajištění provazby NSK a NSP, tato otázka je však zatím otevřená.
„Propojení NSP a NSK stojí do značné míry na dobrých vztazích obou ministerstev, tedy
MŠMT a MPSV,“ konstatovala Monika Měšťanová.
Další téma, neméně aktuální, se týkalo vazby profesních kvalifikací na rekvalifikace a na
fungování ÚP ČR vůbec. Základní informaci, ale i osobní zanícení pro NSK prezentovala
PaedDr. Věra Kolmerová, ředitelka odboru zprostředkování a poradenství GŘ ÚP ČR. Pro
předsedy SR rozhodně nejzajímavější informace byla: „Do návrhu zákona se nám
podařilo prosadit zatím alespoň možnost složit zkoušku z profesní kvalifikace bez nutnosti
absolvovat rekvalifikační kurz, nicméně Úřad práce není držitelem vlastní legislativy, dále
by bylo dobré tuto diskusi vést ještě se samotnými zástupci MPSV,“ uvedla paní
Kolmerová.
Ve druhé polovině setkání přišla na řadu záležitost, o které již předsedové sektorových
rad diskutují delší dobu - téma kvality zkoušek z profesních kvalifikací a zajištění kvality
prostřednictvím kontrol i z řad zaměstnavatelů. Mgr. Klára Bezděková z MŠMT vystoupila
se svým příspěvkem, ve kterém okomentovala stávající situaci a na výzvu
zaměstnavatelů a předsedů SR reagovala: „Jsme rádi, že máte zájem o podíl na zajištění
kvality zkoušek, tedy i celého systému, nicméně v tuto chvíli nevidíme možnost, jak
zaměstnavatele zapojit do klasického kontrolního řádu ukotveného legislativně. Šanci
spatřujeme v projektovém odpilotování tohoto zapojení.“ Předsedové SR se shodli, že
východisko a řešení by mohla přinést i inspirace v zahraničních kvalifikačních systémech.
Na závěr konference konstatoval k situaci v oblasti vzdělávání RNDr. Somr, že existuje
národní shoda na tom, že získávání kvalifikace má být jednoznačně součástí i
počátečního vzdělávání. A to jednoznačně podporuje snahy o to, aby NSK měla ještě širší
uplatnění než dosud.
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