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2. strategický cíl: Podpora dalšího vzdělávání
2.1 Podpora nabídky dalšího vzdělávání, nových forem a individualizace
Práce 4.0
x
2.1.1. Rozšíření nabídky dalšího profesního vzdělávání a rekvalifikací
- rozšiřování nabídky dalšího profesního vzdělávání o nové obsahy reflektující technologický vývoj či aktualizace již existujících kurzů v
souladu s technologickým vývojem (zejména prostřednictvím Národní soustavy kvalifikací).
Strategický cíl 6 - Podpora systému vzdělávání a učení prostřednictvím digitálních technologií
Specifický cíl - Zvýšení využitelnosti dalšího vzdělávání pro přípravu dospělých, která jim umožní získat komplexní dovednosti pro
Strategie digitální gramotnosti/Akční plán
x
uplatnění v digital jobs
Strategie digitální gramotnosti ČR
6.3 Návrh a pilotní ověření řešení pro informální učení dospělých, které využije prvky systému dalšího vzdělávání a umožní komplexní
rozvoj kompetencí potřebných pro uplatnění v oblasti digital jobs.
Vybrané oblasti a aktivity Rady
Schváleny PK - Manažer kvality, Základy managementu kvality,
5.3 Pro rozvoj různých forem vzdělávání v oblasti kvality podporovat a iniciovat:
Strategie Národní politiky kvality v ČR
Podnikový ekolog, Manažer BOZP. V návrhu k tvorbě "Pověřenec
b. tvorbu kvalitních vzdělávacích výukových programů pro rekvalifikaci, programy pro různé funkce v managementu kvality, systémy
pro ochranu osobních údajů".
environmentálního managementu (EMS) a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), bezpečnosti informací, aktivity Národní soustavy
povolání v oblasti vzdělávání a národní soustavy kvalifikací;
Priorita VI. Vzdělávání pracovníků v oblasti BOZP
Národní akční program bezpečnosti a ochrany
Schváleny PK - Manažer BOZP, Technik BOZP.
Prioritní opatření 13. MPSV se bude nadále podílet v příslušných sektorových radách MŠMT na tvotbě návrhů dalších profesních
zdraví při práci
kvalifikací nebo návrhů na revizi platných profesních kvalifikací v oblasti BOZP.
I. Priority koordinátora digitální agendy
x
Akční plán pro rozvoj digitálního trhu
2. E-SKILLS
SC 9: Vytvářet příznivé podmínky pro dobrovolnictví mládeže včetně oceňování a uznávání dobrovolných činností
Schválena PK "Koordinátor dobrovolníků".
Koncepce podpory mládeže 2014-2020
DC A: Podporovat dobrovolnickou činnost
3. Vytvářet nástroje pro uznávání kompetencí získaných dobrovolnictvím a podporovat jejich používání

Inovační strategie

Národní strategie umělé inteligence

Národní akční plán čisté mobility

N8: Příprava systému podpory přeškolování pracovníků na národní i regionální úrovni, který bude reagovat na aktuální poptávky trhu
N8. C5 Identifikace poptávky a vytvoření chybějících profesních kvalifikací z oblasti nových technologií na základě poptávky trhu
Identifikace oblasti spojené s inovačními technologiemi a navrhnout k nim nové profesní kvalifikace případně revidovat stávající profesní
kvalifikace v jednotlivých oborech, zejména v nepokrytých oblastech Průmuslu 4.0
4.2.1 Krátkodobé cíle (do roku 2021)
Rozšíření nabídky dalšího profesního vzdělávání a rekvalifikací
4.2.2 Střednědobé cíle (do roku 2027)
Provedení transformace celoživotního vzdělávání a re-skillingu pro zvýšení schopností a dovedností souvisejících s automatizací a
nástupem disruptivních technologií, především pro ohrožené profese
4.2.3 Dlouhodobé cíle (do roku 2035)
Využití potenciálu AI ve všech fázích a aspektech vzdělávání, včetně plně funkčního řízení vysokých škol a způsobu výuky na všech
stupních škol s využitím principů řízení složitých systémů s pomocí AI
E 1 Specifikace požadavků na elektrotechnickou kvalifikaci pracovníků (vyhl. Č. 50/1978 Sb.) u elektrických vozidel
16. Vytvoření vhodné elektrotechnické kvalifikace pro stanovené činnosti při výrobě a servisu vozidel.
V souladu se zákonem č. 179/2006 Sb. o uznávání výsledků dalšího vzdělávání vytvoření nové profesní kvalifikace v elektrotechnice, která
bude v souladu se změnou vyhlášky č. 50/1978 Sb. opravňovat k samostatné činnosti při opravách elektromobilů bez nutnosti absolvovat
kompletní elektrotechnické vzdělání s požadovanou roční praxí.

návrhy nových oblastí

Internet věcí, internet služeb, kybernetika, digitální
trh, robotika, big data

Oblast digital jobs, https://digikoalice.cz/

Enviromentální management, bezpečnost informací

oblast BOZP
IT dovednosti (green IT, kyberbezpečnost)
http://www.europeaneskills.eu/
oblast dobrovolnictví

x

Internet věcí, internet služeb, kybernetika, digitální
trh, robotika, big data

x

Tvorba/sestrojení AI

x

Obsluha/servis/programování AI

x

Obsluha/servis/programování AI pro pedagogy

Vytvořeno PK "Mechanik silničních vozidel s elektrickým
a hybridním pohonem", ve schvalovacím procesu

Oblast elektromobility

