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Vymezení úkolu 1.4 

Návrh úprav procesů posuzování věcné náplně a skladby akreditovaných programů se zapojením 

zaměstnavatelů. 

Poskytovatel zajistí zpracování návrhu úprav procesů přípravy žádosti o akreditace vzdělávacích 

programů se zaměřením na zapojení zaměstnavatelů do posuzování věcné náplně a skladby 

akreditovaných programů, jejich délky a využitelnosti na trhu, budou nastavena pravidla 

komunikace. 
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Seznam použitých zkratek v textu 

Zkratka použitá v textu Celý název 

MPSV Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MŠMT Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

NPI ČR Národní pedagogický institut České republiky 

ÚP ČR  Úřad práce České republiky 

NSP Národní soustava povolání 

NSK Národní soustava kvalifikací 

ČR Česká republika 

EU Evropská unie 
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1 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ 

- Rekvalifikační programy (na základě Zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 

předpisů) vedoucí k profesním kvalifikacím dle NSK akredituje MŠMT. Pokud existuje profesní 

kvalifikace v NSK, pak rekvalifikace z dané oblasti musí vést k získání právě této profesní 

kvalifikace a složení příslušné zkoušky před autorizovanou osobou. 

- Kvalifikace v NSK jsou popisovány jednotným způsobem prostřednictvím požadovaných 

kompetencí. Ty jsou uvedeny v kvalifikačním standardu profesní kvalifikace. 

- Návrhy kvalifikačních a hodnoticích standardů profesních kvalifikací vznikají ve spolupráci 

se zaměstnavateli. Role zaměstnavatelů je tak zejména v rámci procesů tvorby profesních 

kvalifikací, nikoliv při tvorbě obsahu vzdělávacích programů. 

- Z důvodu zajištění evaluace vzdělávacích programů a jejich kvality vycházejí modularizované 

rekvalifikační programy z kvalifikačního a hodnoticího standardu profesní kvalifikace NSK. 

- Vzdělávací programy vedoucí k získání profesní kvalifikace mají nastavenou minimální časovou 

dotaci, která je konzultována se zaměstnavateli. Tato dotace by měla být „závazná“ i pro 

modulové vzdělávání, kdy základní jednotkou je modul. Stanovení hodinové dotace jednotlivých 

modulů je plně v kompetenci tvůrců programu. 

- Úprava v současné době existujících procesů přípravy žádosti o akreditace vzdělávacích 

programů z důvodu možného zapojení zaměstnavatelů při posuzování věcné náplně a skladby 

akreditovaných programů a jejich délky není, v souvislosti s předchozími body, potřebná. 

Zapojení zaměstnavatelů k možné využitelnosti „výsledku vzdělávání“ na trhu práce musí probíhat 

prostřednictvím systémově nastavené evaluace vzdělávacího programu. 

- V případě, že zaměstnavatelé (či kdokoliv jiný) identifikují jakékoli nedostatky v nastavených 

profesních kvalifikacích, mají v současné době možnost na tuto skutečnost neprodleně reagovat, 

a to prostřednictvím veřejného webového portálu „Národní soustava kvalifikací“, kde v případě 

každé jedné profesní kvalifikace je dána možnost nejen pro připomínky, ale i pro podnět ke vzniku 

nové profesní kvalifikace. Podněty lze dále poskytovat přímo NPI ČR, organizaci, která je 

odpovědná ze zákona za zajišťování úprav a změn v NSK, nebo přímo MŠMT či příslušnému 

autorizujícímu orgánu. 

- Současná praxe ukazuje, že revize profesních kvalifikací reagující na přímé podněty 

zaměstnavatelů z praxe probíhají jen v omezené míře. 

- Zaměstnavatelé, pokud se stanou autorizovanou osobou, mají možnost přímo hodnotit relevanci 

nastavení věcné náplně a skladby, identifikovat neuralgické body a poskytnout tak dostatek 

informací pro revizi nastavených nejen vzdělávacích programů, ale i revizi nastavení profesní 

kvalifikace. 
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- Akreditace se uděluje ve správním řízení na dobu 3 let. 

- Ve schváleném vzdělávacím programu nelze svévolně provádět jakékoli změny. MŠMT uděluje 

akreditaci vzdělávacímu zařízení na základě posouzení žádosti akreditační komisí. Ta posuzuje 

žádost v intencích dodržení požadavků stanovených Vyhláškou č. 176/2009 Sb. Závěr doporučení 

k udělení akreditace je vázán ke konkrétnímu předloženému ucelenému vzdělávacímu programu.   
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2 ÚVOD 

Předkládaná studie „Návrh úprav procesů posuzování věcné náplně a skladby akreditovaných 

programů se zapojením zaměstnavatelů“ byla zapracována v období listopad 2019 až listopad 2021 

jako jeden z výstupů veřejné zakázky projektu Zvyšování kvality a efektivity systému dalšího vzdělávání 

ve spolupráci se zaměstnavateli (CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_020/0007502), který je spolufinancován 

Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 

Předmětem studie je zpracování návrhu úprav procesů přípravy žádosti o akreditace vzdělávacích 

programů se zaměřením na zapojení zaměstnavatelů do posuzování věcné náplně a skladby 

akreditovaných programů, jejich délky a využitelnosti na trhu. 

Studie prezentuje výsledky, které byly nejen diskutovány s odborníky na danou problematiku v rámci 

uskutečněných fokusních skupin, ale i validovány v rámci pilotního ověřování coby nedílné součásti 

veřejné zakázky, a to v případě 20 vybraných profesních kvalifikací. Jejich výběr probíhal ve spolupráci 

s Ministerstvem práce a sociálních věcí, nositelem projektu. Konkrétně se jednalo o tyto profesní 

kvalifikace: Obsluha plastikářských zařízení (28-058-H), Hospodyně v domácnosti (69-026-H), 

Manipulant se zbožím a materiálem (66-05-H), Prodavač/prodavačka (66-003-H), Pracovník evidence 

zásob zboží a materiálu (66-006-H), Technik čištění odpadních vod (36-124-M), Mechanik elektrokol 

(23-115-H), Obchodní zástupce (66-015-M), Montér hromosvodů (26-021-H), Operátor call centra (66-

030-H), Topenář (36-004-H), Obsluha motorové pily (41-079-E), Autolakýrník - finální povrchová úprava 

(23-019-H), Specialista internetového obchodu (66-043-N), Pracovník poštovní přepážky univerzální 

(37-018-M), Asistent/asistentka (62-008-M), Příprava teplých pokrmů (65-001-H), Seřizovač 

vstřikovacích lisů pro zpracování plastů (28-057-H), Montér elektrických instalací (26-017-H) a Obsluha 

křovinořezu (41-080-E). 

Do tvorby modulových rekvalifikačních programů k pilotnímu ověřování přípravy na realizaci zkoušky 
profesní kvalifikace podle Zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání dalšího vzdělávání ve znění 
pozdějších předpisů, bylo zapojeno 60 tvůrců programů (pedagogové odborných škol a odborníci 
z praxe), do posuzování vytvořených programů bylo zapojeno 40 sociálních partnerů. 
 
Do pilotního ověřování bylo zapojeno 1205 účastníků vzdělávání, 19 vzdělávacích zařízení a 28 
zaměstnavatelů.  
 

Pozn.: Dle NPI je za sociálního partnera pro účely tvorby profesních kvalifikací považován: zástupce 
malého, středního nebo velkého podniku (zaměstnavatelé), zástupce Hospodářské komory ČR a její 
regionální a oborové složky, zástupce profesní asociace, sdružení a cechů, zástupce školy (SŠ, VOŠ, 
vysoké školy), zástupce instituce veřejné správy (státní správy i samosprávy). 
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3 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

Pojem REKVALIFIKACE legislativně vymezuje Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 

pozdějších předpisů. Rekvalifikací se dle tohoto zákona rozumí získání nové kvalifikace a zvýšení, 

rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování nebo obnovování. Za 

rekvalifikaci se považuje i získání kvalifikace pro pracovní uplatnění fyzické osoby, která dosud žádnou 

kvalifikaci nezískala. Při určování obsahu a rozsahu rekvalifikace se vychází z dosavadní kvalifikace, 

zdravotního stavu, schopností a zkušeností fyzické osoby, která má být rekvalifikována formou získání 

nových teoretických znalostí a praktických dovedností v rámci dalšího profesního vzdělávání. 

K provádění rekvalifikace dle Zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti jsou oprávněné pouze subjekty 

definované v ustanovení § 108 odst. 2 Zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, což jsou: 

a) zařízení s akreditovaným vzdělávacím programem (akreditace MŠMT); 
b) zařízení s akreditovaným vzdělávacím programem podle zvláštního právního předpisu; 
c) škola v rámci oboru vzdělání, který má zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení, nebo 

vysoká škola s akreditovaným studijním programem podle zvláštního právního předpisu; 

d) zařízení se vzdělávacím programem podle zvláštního právního předpisu (např. autoškola, kurzy 

sváření atd.). 

Akreditace se uděluje ve správním řízení na dobu 3 let. Všechna rekvalifikační zařízení (fyzické osoby, 

právnické osoby i školy) realizující rekvalifikace by měly dodržovat platné právní předpisy, zejména 

Vyhlášku č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, 

organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení. MŠMT má právo kontrolovat 

dodržování legislativních předpisů i podmínek akreditace. Pokud zjistí, že rekvalifikační zařízení 

schválené podmínky nedodržuje, má právo akreditaci odebrat. 

Pokud realizuje rekvalifikaci škola v rámci oboru vzdělání, který má zapsaný v rejstříku škol a školských 

zařízení nebo vysoká škola s akreditovaným studijním programem podle zvláštního právního předpisu, 

nemusí žádat o akreditaci MŠMT, ale je povinna vedle platných právních předpisů rovněž reflektovat 

metodiku MŠMT. 

Udělená akreditace je vždy označena číslem jednacím, na základě kterého lze platnost akreditace ověřit 

v seznamu (databázi) udělených akreditací rekvalifikačních programů umístěného na stránkách MŠMT 

(https://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/databaze). Seznam pracovních činností lze 

dohledat v tabulce minimálních hodinových dotací (https://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-

vzdelavani/minimalni-hodinove-dotace-vybranych-rekvalifikacnich-kurzu-1). 
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Osvědčení o rekvalifikaci vydávané po úspěšném absolvování rekvalifikačního kurzu má celostátní 

platnost a je na něm uvedeno číslo jednací, pod kterým byla udělena akreditace. Rekvalifikační kurzy, 

které připravují na profesní kvalifikaci, vydávají na závěr kurzu „Potvrzení o účasti v akreditovaném 

vzdělávacím programu“. Zde je rekvalifikační kurz ukončen i složením zkoušky u autorizované osoby 

pro danou profesní kvalifikaci. Pokud proběhne úspěšně, vydá se účastníkovi rekvalifikace i Osvědčení 

o získání profesní kvalifikace. 

Autorizovaná osoba vydává po úspěšném složení zkoušky z profesní kvalifikace Osvědčení o získání 

profesní kvalifikace, které má nejen celostátní platnost, ale má srovnání i s Evropským rámcem 

kvalifikací (www.eqf.cz). 

 

3.1 NÁRODNÍ SOUSTAVA KVALIFIKACÍ 

Národní soustavou kvalifikací („NSK“) se rozumí veřejně dostupný registr profesních kvalifikací 

uznávaných v rámci České republiky. Vznikla v souladu se Zákonem č. 179/2006 Sb., o ověřování 

a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (www.narodnikvalifikace.cz). 

Cílem NSK je umožnit srovnatelnost výsledků učení dosažených různými formami učení a vzdělávání. 

Jednak se jedná o formální vzdělávání ve vzdělávací instituci, které je zakončeno či potvrzeno 

příslušným osvědčením, a jednak o neformální vzdělávání, které organizují různé vzdělávací instituce 

mimo školský systém a vzdělávání prostřednictvím informálního učení, tzn. z každodenních zkušeností, 

z práce, z prostředí, kontaktů. K dalším cílům NSK patří i posílení veřejné informovanosti o všech 

celostátně uznávaných profesních kvalifikacích, zprostředkování přenosu požadavků trhu práce do 

vzdělávání, podpora propojení počátečního a dalšího vzdělávání a také porovnání kvalifikační úrovně 

jednotlivých kvalifikací v ČR a v EU. 

 

Cílem NSK je stanovit, které profesní kompetence jednotlivec potřebuje k výkonu 

určité pracovní činnosti a jak bude ověřeno, že těmito kompetencemi skutečně 

disponuje. Není podstatné, kde uvedené kompetence získal, zda ve škole, v kurzu, 

praxí nebo samostudiem, podstatné je výhradně to, že požadované kompetence 

skutečně ovládá. 

Pro NSK platí dva základní principy: 

- Do NSK jsou zařazovány pouze kvalifikace, které jsou požadované trhem práce. Z tohoto 

důvodu je vymezují a popisují zejména zástupci zaměstnavatelů, vzdělavatelů a dalších 

odborníků z praxe jednotlivých oborů. 
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- Kvalifikace v NSK jsou popisovány jednotným způsobem prostřednictvím požadovaných 

kompetencí. Ty jsou uvedeny v kvalifikačním standardu profesní kvalifikace. 

NSK má vztah k Národní soustavě povolání („NSP“), vychází z jednotek práce (povolání, typové pozice) 

NSP. NSK vytváří pro tyto jednotky práce Profesní kvalifikace. 

3.2 PROFESNÍ KVALIFIKACE 

Profesní kvalifikace jsou v kvalifikačních standardech NSK popsány ve formě odborných způsobilostí. 

Profesní kvalifikací rozumíme způsobilost jedince pro výkon určitých pracovních činností. 

NSK se člení na úplné profesní a profesní kvalifikace: 

- Úplná profesní kvalifikace – způsobilost vykonávat určité povolání, kterou jednotlivec získal 

absolvováním určitého oboru vzdělání a současně získal i stupeň vzdělání (např. kadeřník, 

ekonom). V rámci NSK ji lze získat splněním požadovaných profesních kvalifikací s následným 

složením zkoušky předepsané pro obor vzdělání odpovídající dané Úplné profesní kvalifikaci 

(existuje-li odpovídající obor vzdělání). 

1. Profesní kvalifikace – schopnost vykonávat pouze část určitého povolání, která ve svém celku 

dává možnost pracovního uplatnění (např. příprava pokrmů studené kuchyně). Profesní 

kvalifikaci lze získat úspěšným složením zkoušky z profesní kvalifikace u autorizované osoby 

podle hodnoticího standardu. 

Níže je ukázán příklad vztahu profesní kvalifikace a úplné profesní kvalifikace. Z uvedeného je patrné, 

že k získání Úplné profesní kvalifikace Cukrář je požadováno, aby uchazeč splnil 3 (uvedené) profesní 

kvalifikace a na Střední odborné škole vykonal závěrečnou zkoušku v oboru Cukrář. 

 
PROFESNÍ KVALIFIKACE            ÚPLNÁ PROFESNÍ KVALIFIKACE 

 
Výroba jemného pečiva 

                                                                                           získání výučního listu po 

složení 
Výroba restauračních moučníků                          Cukrář               závěrečné zkoušky 
                                                                                                                             dle zák. č. 561/2004 Sb. 
Výroba zákusků a dortů 
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3.3 KVALIFIKAČNÍ A HODNOTICÍ STANDARD 

Profesní kvalifikace mají jednak své kvalifikační standardy, které určují, jaké odborné způsobilosti jsou 

třeba pro získání příslušné kvalifikace, a jednak hodnoticí standardy, které určují, jakými kritérii 

a způsoby jsou tyto odborné způsobilosti ověřovány, tedy jaké znalosti a dovednosti je u zkoušky třeba 

prokázat. Obsah kvalifikačního i hodnoticího standardu vychází z požadavků trhu práce, kdy se NSK tak 

stává mostem mezi sférou práce a vzděláváním. 

 

Kvalifikační standard je strukturovaný popis odborných způsobilostí pro řádný 

výkon pracovní činnosti v určitém povolání. 

 

Hodnoticí standard je soubor kritérií a organizačních a metodických postupů 

pro ověřování odborné způsobilosti vykonávat pracovní činnost v určitém 

povolání, tzn., jde o podrobný předpis pro přípravu a provádění zkoušky. 

 

Zatímco kvalifikační standard stanovuje kompetence (odborné způsobilosti) požadované pro určitou 

kvalifikaci, hodnoticí standard stanovuje JAK OVĚŘIT, zda zájemce o tuto kvalifikaci příslušné 

kompetence (odborné způsobilosti) skutečně má. 

Návrh hodnoticího standardu nebo jeho změny připravuje a schvaluje MŠMT. Při přípravě by měla 

dle § 8 zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání spolupracovat s Radou, MPSV a příslušným 

autorizujícím orgánem. Při přípravě může MŠMT dále spolupracovat s profesními komorami, 

zájmovými a profesními sdruženími, organizacemi zaměstnavatelů, odbornými společnostmi, 

sdruženími právnických osob vykonávajících činnost škol zapsaných do rejstříku škol a školských 

zařízení a reprezentací vysokých škol. 

 

3.4 VYMEZENÍ VZDĚLÁVACÍHO MODULU 

Vzdělávací modul je ucelená část modulového rekvalifikačního programu vedoucího k získání 

profesní kvalifikace, který má jasně stanovenou délku a obsah. Každý jeden modul je třeba odvozovat 

na základě rozboru profilu absolventa, jehož vymezení je nedílnou součástí Žádosti o akreditaci 

rekvalifikačního programu směřujícího k profesní kvalifikaci (https://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-

vzdelavani/zadost-o-akreditaci-a-pokyny-k-vyplneni) a odpovídá stanovenému kvalifikačnímu 

standardu profesní kvalifikace v systému NSK. Profil absolventa vymezuje: 

1. výsledky vzdělávání, tj. způsobilosti, kterými bude absolvent po ukončení vzdělávání 

disponovat; 
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2. možnosti pracovního uplatnění absolventa. 

Dle metodického materiálu „Manuál k práci se šablonou pro tvorbu modulového rekvalifikačního 
programu“ (viz Příloha 1), který je jedním z výstupů projektu KVASAR, existují v zásadě dva přístupy 

ke tvorbě modulu: 

- ke každé kompetenci profilu absolventa (standardu NSK) je vytvořen samostatný modul; 

- modul je složen z několika kompetencí profilu absolventa. 

V modulech vzdělávacího programu musí být obsaženy všechny kompetence uvedené v profilu 

absolventa, tedy odborné způsobilosti standardu NSK a jím určená kritéria hodnocení (kompetence 

formulované vyšší mírou konkrétnosti). 

Moduly, dle Manuálu k práci se šablonou pro tvorbu modulového rekvalifikačního programu, musí 

zohlednit nejen profil absolventa, ale také výukové postupy a způsoby hodnocení, které jsou popsány 

v Charakteristice modulového rekvalifikačního programu. 

Program sestavený ze vzdělávacích modulů musí být vnitřně konzistentní – jednotlivé části programu 

tvoří soudržný celek, nejsou vzájemně v rozporu, ale cíleně se doplňují. Ve srovnání s hodnoticím 

standardem nesmí nic chybět. 

Modulový rekvalifikační program musí zahrnovat také poučení o hygieně, požární ochraně a BOZP, a 

to buď jako samostatný modul, nebo integrovaně v různých modulech. 
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4 AKREDITACE REKVALIFIKAČNÍHO PROGRAMU 

Rekvalifikační programy (na základě Zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 

předpisů) vedoucí k profesním kvalifikacím dle NSK akredituje MŠMT. 

Propojení akreditace se systémem rekvalifikací je stanoveno Vyhláškou č. 176/2009 Sb., odst. 3, § 1, 

kde se uvádí: „Připravuje-li vzdělávání k získání kvalifikace podle zákona o uznávání výsledků dalšího 
vzdělávání, žádost o akreditaci vzdělávacího programu namísto náležitosti podle odstavce 1 písm. h) 
obsahuje údaj, že se způsob ověření získaných znalostí a dovedností řídí podle zákona o uznávání 
výsledků dalšího vzdělávání.“ V praxi to znamená, že pokud existuje profesní kvalifikace v NSK, pak 

rekvalifikace z dané oblasti musí vést k získání právě této profesní kvalifikace a složení příslušné, 

státem garantované, zkoušky před autorizovanou osobou. 

 

4.1 ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI O AKREDITACE REKVALIFIKAČNÍHO PROGRAMU SMĚŘUJÍCÍHO 
K PROFESNÍ KVALIFIKACI 

Při zpracovávání žádosti o akreditaci je nutné si předem zjistit, zda pro konkrétní vzdělávací program 

není již schválena profesní kvalifikace dle NSK, nebo jestli není pracovní činnost upravena jiným 

právním předpisem. 

 

V případě, že je pro pracovní činnost již schválena profesní kvalifikace, všechny 

náležitosti žádosti o akreditaci musí směřovat k získání dané profesní kvalifikace. Je 

tedy nutné dát celou žádost do souladu s konkrétní profesní kvalifikací tak, jak je 

uveřejněno v NSK (www.narodnikvalifikace.cz). 

 

Jde zejména o tyto body: 

2. název rekvalifikačního programu = název profesní kvalifikace; 

3. název pracovní činnosti = název profesní kvalifikace (dle tabulky minimálních hodinových 

dotací - https://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/minimalni-hodinove-dotace-

vybranych-rekvalifikacnich-kurzu-1); 

4. celkový rozsah kurzu musí být minimálně v rozsahu stanoveném v tabulce minimálních 

hodinových dotací (tabulka minimálních hodinových dotací, záložka „profesní kvalifikace“ - 

https://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/minimalni-hodinove-dotace-vybranych-

rekvalifikacnich-kurzu-1); 
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5. absolventům kurzu, kteří splnili podmínku povinné účasti na vzdělávání, se vydává „Potvrzení 

o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu“; 

6. závěrečná zkouška se koná u autorizované osoby, je nedílnou součástí akreditovaného kurzu 

a musí být realizována dle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Úspěšným 

absolventům je vydáváno „Osvědčení o získání profesní kvalifikace“. 

 

Na stránkách MŠMT, které jsou veřejně dostupné, je k dispozici formulář „Žádost 

o akreditaci-profesní kvalifikace“, který je určen pro žádosti o akreditaci vzdělávacích 

programů vycházejících z NSK (https://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-

vzdelavani/zadost-o-akreditaci-a-pokyny-k-vyplneni). 

 

MŠMT na svých stránkách informuje žadatele o akreditaci zveřejněnou metodickou 

pomůckou, kde je detailně popsán postup, jak vyplňovat žádost o akreditaci 

na přiloženém formuláři, jehož součástí je vymezení obsahu a rozsahu vzdělávání, 

forem a metod výuky a způsobů ověřování výsledků vzdělávání v rekvalifikaci. 

 

Ve schváleném vzdělávacím programu nelze svévolně provádět jakékoli změny v obsahu 

rekvalifikačního kurzu. MŠMT uděluje akreditaci vzdělávacímu zařízení na základě posouzení žádosti 

akreditační komisí. Ta posuzuje žádost v intencích dodržení požadavků stanovených Vyhláškou 

č. 176/2009 Sb. Závěr doporučení k udělení akreditace je vázán ke konkrétnímu předloženému 

ucelenému vzdělávacímu programu. O všech dalších změnách (např. změna statutárního zástupce 

vzdělávacího zařízení, učebních prostorů, lektorů, učebních osnov…) je vzdělávací zařízení povinno 

informovat MŠMT před vlastní změnou či neprodleně poté, co se změna uskuteční. Všechny změny 

musí být podloženy odpovídajícími doklady (např. novou nájemní smlouvou, novými doklady garanta 

či lektorů…). 

 

4.2 AKREDITAČNÍ KOMISE MŠMT A JEJÍ ČINNOST 

Akreditační komise pro akreditaci vzdělávacích programů k provádění rekvalifikace je zřízena podle 

§108 odst. 3 Zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Jedná se o poradní orgán MŠMT, který: 

• odborně a nezávisle posuzuje žádosti o akreditaci rekvalifikačních programů předložených 

ministerstvu podle Vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti 
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o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob 

jeho ukončení, 

• ověřuje způsobilosti vzdělávacích zařízení realizovat rekvalifikaci pro vymezené pracovní 

činnosti a připravuje stanoviska ministerstva při rozhodování o vydání rozhodnutí o akreditaci, 

• se podílí na kontrolní činnosti ve vzdělávacích zařízeních, která mají udělenou akreditaci 

k pořádání rekvalifikačních kurzů. 

Akreditační komise musí mít nejméně 10 členů, kterými jsou předseda Akreditační komise, 

místopředseda Akreditační komise a další členové Akreditační komise. Aktuální složení Akreditační 

komise je dostupné na webových stránkách MŠMT (https://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-

vzdelavani/akreditacni-komise). V současné době má Akreditační komise 14 členů. 

Člena Akreditační komise jmenuje a odvolává ministr MŠMT. Členové Akreditační komise jsou 

jmenováni s přihlédnutím k jejich odborné způsobilosti z osob navrhovaných ústředními správními 

úřady České republiky nebo profesními komorami, zájmovými a profesními sdruženími, organizacemi 

zaměstnavatelů, odborovými organizacemi, odbornými společnostmi, též z řad zaměstnanců 

ministerstva nebo odborníků v oblasti vzdělávání. Členové Akreditační komise jsou jmenováni na 5 let, 

mohou být jmenováni opakovaně, členství v Akreditační komisi je nezastupitelné. Před uplynutím 

funkčního období může být člen Akreditační komise odvolán na vlastní žádost nebo z rozhodnutí 

ministra. 

Předsedou Akreditační komise je pracovník útvaru ministerstva, do jehož kompetence náleží vyřizování 

žádostí o akreditaci rekvalifikačních programů. 

Předseda Akreditační komise svolává jednání Akreditační komise. Zasedání se konají dle 

harmonogramu MŠMT. Předseda navrhuje program jednání Akreditační komise, přiděluje jednotlivé 

žádosti členům Akreditační komise k vypracování písemného stanoviska, může žádat odborné 

posudky jednotlivé ústřední správní orgány a jiné organizační složky státu nebo fyzické osoby, které 

jsou experty v dané oblasti, též rozhoduje, zda na jednání budou pozváni odborníci. 

Člen Akreditační komise má tato práva a povinnosti: 

• účastní se jednání Akreditační komise s právem hlasovat, 

• odpovídá za přípravu stanovisek k přiděleným žádostem o akreditaci rekvalifikačního 

programu, které má pro MŠMT charakter doporučení, 

• může navrhnout vytvoření skupiny odborníků, kteří nejsou členy, 

• aktivně se účastní kontrol ve vzdělávacích zařízeních, které mají udělenou akreditaci, 

• je povinen postupovat nepodjatě, objektivně a nestranně, 
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• musí zachovávat mlčenlivost o všech souvislostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti se svým 

členstvím, 

• je povinen dbát na ochranu osobních údajů dle Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů a Zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o bezpečnostní 

způsobilosti. 

Akreditace se uděluje ve správním řízení na dobu 3 let. Všechna rekvalifikační zařízení, fyzické osoby, 

právnické osoby i školy i další vzdělávací instituce realizující rekvalifikace by měly dodržovat platné 

právní předpisy, zejména Vyhlášku č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci 

vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení. 

MŠMT má právo kontrolovat dodržování legislativních předpisů i podmínek udělení akreditace. Pokud 

zjistí, že rekvalifikační zařízení schválené podmínky nedodržuje, má právo dle pravidel daných 

související legislativou akreditaci odebrat. 

Pokud dojde k přerušení řízení žádosti o udělení akreditace, MŠMT informuje žadatele o zjištěných 

nedostatcích a žádá ho o nápravu. Pokud žadatel odstraní uvedené nedostatky, které nebrání k udělení 

akreditace, je možné, že ji MŠMT udělí. 

Seznam institucí a vzdělávacích programů, kterým byla udělena akreditace, včetně data udělení je 

uveřejněn na stránkách MŠMT (https://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/databaze). 
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5 POSUZOVÁNÍ VĚCNÉ NÁPLNĚ A SKLADBY AKREDITOVANÝCH 
(MODULOVĚ POSTAVENÝCH) PROGRAMŮ SE ZAPOJENÍM 
ZAMĚSTNAVATELŮ 

Z celé řady parametrů, které posuzuje Akreditační komise MŠMT, jsou klíčové právě ty parametry, 

u kterých je velmi žádoucí, aby byly konzultovány nebo přímo formulovány jak zaměstnavateli, tak 

poskytovateli dalšího vzdělávání a autorizovanými osobami. 

Jedná se zejména o: 

• očekávané kompetence účastníka akreditovaného vzdělávacího programu, 

• doporučení ohledně poměru a délky (časové dotace) teoretické a praktické výuky 

akreditovaného vzdělávacího programu, 

• uplatnitelnost získané kvalifikace v praxi. 

 

Očekávané kompetence účastníka akreditovaného vzdělávacího programu jsou 

definovány hodnoticími standardy jednotlivých profesních kvalifikací uvedených 

v NSK, které jsou vytvářeny ve spolupráci se zaměstnavateli. Z důvodu zajištění 

evaluace vzdělávacích programů a jejich kvality vycházejí modularizované rekvalifikační 

programy z kvalifikačního a hodnoticího standardu profesní kvalifikace NSK. 

 

Vzdělávací programy vedoucí k získání profesní kvalifikace mají nastavenu minimální 

časovou dotaci, která je konzultována se zaměstnavateli. Tato dotace by měla být 

„závazná“ i pro modulové vzdělávání, kdy základní jednotkou je modul. Stanovení 

hodinové dotace jednotlivých modulů je plně v kompetenci tvůrců programu (viz výstup 

úkolu 1.2 Návrh pravidel procesů nastavení optimální délky a formy rekvalifikačních 
kurzů – nastavení spolupráce státu a zaměstnavatelů). 

 

5.1 TVORBA PROFESNÍCH KVALIFIKACÍ 

Návrhy kvalifikačních a hodnoticích standardů profesních kvalifikací vznikaly v pracovních skupinách 

složených z expertů v daném odvětví od roku 2005 do roku 2015, a to v rámci 2 projektů MŠMT 

„Národní soustava kvalifikací“ a „Rozvoj a implementace Národní soustavy kvalifikací“, které byly 

financovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. V letech 2015-2020 pak 
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pokračovalo budování systému v režimu udržitelnosti projektu. Ve standardu se stanovila kvalifikační 

úroveň jednotlivých odborných způsobilostí/kompetencí i profesní kvalifikace jako celku. 

Výchozím zdrojem dat byla Národní soustava povolání (https://www.nsp.cz/), metodickou podporu 

pak poskytoval odborný pracovník Národní pedagogický institut České republiky („NPI ČR“, dříve 

Národní ústav pro vzdělávání), který současně zajišťoval, aby standardy byly v souladu s metodikou 

NSK a pravidly zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Vytvořené návrhy standardů profesních 

kvalifikací byly předloženy zástupcům zaměstnavatelů (sektorové radě), kteří s nimi vyslovili souhlas 

nebo je vrátili k dopracování. Finální návrhy byly ještě konzultovány s dalšími odborníky pro danou 

oblast, aby byla zajištěna jejich kvalita a transparentnost. Finální proces schvalování profesních 

kvalifikací probíhá na poradě vedení MŠMT. 

Od roku 2021 je budování a udržování NSK hrazeno výhradně z rozpočtu MŠMT. Při tvorbě jsou i nadále 

oslovováni ke spolupráci zástupci zaměstnavatelů, vzdělavatelů, škol a dalších institucí a jsou 

dodržovány všechny procesy dané zákonem o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. 

 

5.2 VALIDACE STÁVAJÍCÍCH PROFESNÍCH KVALIFIKACÍ 

V případě, že zaměstnavatelé (či kdokoliv jiný) identifikují jakékoli nedostatky v nastavených 

profesních kvalifikacích, mají v současné době možnost na tuto skutečnost reagovat, a to 

prostřednictvím veřejného webového portálu „Národní soustava kvalifikací“ 

(https://www.narodnikvalifikace.cz/, kde v případě každé jedné profesní kvalifikace je dána možnost 

nejen pro připomínky, ale i pro podnět ke vzniku nové profesní kvalifikace (viz obrázek níže v rámci 

profesní kvalifikace Dispečer silniční nákladní dopravy). Podněty lze dále poskytovat přímo NPI ČR, 

organizaci, která je odpovědná ze zákona za zajišťování úprav a změn v NSK, nebo přímo MŠMT 

či příslušnému autorizujícímu orgánu. 
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Proces schvalování standardů profesních kvalifikací v NSK je poměrně složitý, neboť zajišťuje jejich 

nezpochybnitelnou kvalitu. Začíná vytvořením návrhu standardů či jejich změn ve spolupráci 

se zástupci zaměstnavatelů. Doporučené návrhy pak přebírá NPI ČR, který standardy posuzuje 

z metodického hlediska, zajistí další přípravu pro schvalování profesní kvalifikace, a poté předkládá 

standard do schvalovacího procesu na autorizující orgán (věcně příslušné ministerstvo). Následně jsou 

standardy předkládány na MŠMT a po schválení poradou vedení MŠMT jsou standardy profesních 

kvalifikací zveřejněny v informačním systému NSK (https://www.narodnikvalifikace.cz/). 

 

Současná praxe ukazuje, že revize profesních kvalifikací reagující na přímé podněty 

zaměstnavatelů z praxe probíhají jen v omezené míře. Důvodem je zejména 

skutečnost, že zaměstnavatelé mají malé, resp. žádné povědomí o NSK. Do budoucna 

je proto žádoucí, aby proběhla masivní osvěta, která zaměstnavatelům přiblíží systém 

NSK, představí jeho pozitiva, možnosti jeho využití právě v jejich prospěch. 

! 
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Osvěta napomůže zvýšit zájem zaměstnavatelů systém NSK nejen využívat, ale i aktivně se podílet 

na jeho rozvoji, což je nezbytný předpoklad budoucího nastavení profesních kvalifikací v souladu 

s aktuálními potřebami trhu práce. 

 

Zejména je potřeba zdůraznit, že NSK přináší do praxe: 

• Kvalifikované zaměstnance 

Skutečné schopnosti zaměstnanců a jejich praktické dovednosti jsou zárukou kvality odvedené 

práce, služeb i výrobků. 

• Dlouhodobou stabilizaci a udržení klíčových pracovníků 

Zajistí osobní a profesní rozvoj zaměstnanců a jejich motivaci. 

• Možnost ovlivnit tvorbu kvalifikací pro trh práce 

Firma může navrhnout novou kvalifikaci nebo spolupracovat na tvorbě profesních kvalifikací. 

• Ekonomické výhody 

Lepší využití interních zdrojů, úspora kapacit a snížení fluktuace. 

 

5.3 ZAMĚSTNAVATEL V ROLI AUTORIZOVANÉ OSOBY 

Ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání dle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání 

je realizováno prostřednictvím tzv. autorizovaných osob. 

Autorizovanou osobou se může stát jakákoli fyzická, fyzická podnikající nebo právnická osoba, která 

vyhoví podmínkám stanoveným zákonem. Tedy i zaměstnavatel! 

Splnění podmínek prokazuje žadatel autorizujícímu orgánu, což je příslušné ministerstvo, které má 

ve své gesci danou profesní kvalifikaci. Např. o autorizaci pro profesní kvalifikaci Kosmetička bude 

zájemce o autorizaci žádat Ministerstvo zdravotnictví, o autorizaci pro profesní kvalifikaci Strážný bude 

žádat Ministerstvo vnitra. 

Autorizované osoby jsou podle své odbornosti evidovány v informačním systému NSK, a to vždy 

u příslušné profesní kvalifikace. 

Klíčová je odborná způsobilost autorizovaných osob. Hodnoticí standard stanovuje požadavky 

na odbornou způsobilost autorizovaných osob a na materiálně-technické vybavení. Dosud zpracované 

hodnoticí standardy mají požadavky na odbornou způsobilost autorizovaných osob stanovené formou 

požadavků na stupeň a odbornost vzdělání a na druh a minimální (5letou) délku praxe. 

Všechny potřebné doklady k autorizaci lze dohledat na stránkách MŠMT 

(https://www.narodnikvalifikace.cz/Clanky/informace-a-doporuceni-pro-zadatele-o-autorizaci-a-
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autorizovane-osoby). Je zde také seznam všech kvalifikací v gesci příslušných ministerstev – a odkazy 

na jejich stránky, a kontaktní osoby, na které se s nejasnostmi můžete obrátit. 

 

Autorizovaná osoba je osoba, která má oprávnění ověřovat způsobem vymezeným 

v příslušném hodnoticím standardu profesní kvalifikace dosažení odborné způsobilosti 

uchazeče – tedy oprávnění zkoušet a vydávat Osvědčení o získání profesní kvalifikace. 

Výkon činnosti autorizované osoby umožňuje přímo hodnotit relevanci nastavení 

věcné náplně a skladby, identifikovat neuralgické body a poskytnout tak dostatek 

informací pro revizi nastavených nejen vzdělávacích programů, ale i revizi nastavení 

profesní kvalifikace. 

 

Autorizovaná osoba v procesu ověřování získaných znalostí a dovedností v rámci pilotáže nastavení 

modularizovaných rekvalifikačních programů je schopna identifikovat, které moduly klient zvládl, které 

mu dělaly potíže, či které neuměl. Pokud jsou tyto informace správně uvedeny v Záznamu o průběhu 

a výsledku zkoušky, pak se jedná o zpětnou vazbu k provedené vstupní diagnostice a ke kvalitě 

vzdělávacího programu. Tyto informace by měly být hodnoceny ze strany ÚP ČR v rámci evaluace 

„nakoupeného“ vzdělávání. V případě, že zaměstnanci ÚP ČR identifikují podnět k úpravě profesní 

kvalifikace, měl by být tento podnět předán MŠMT, které má ze zákona za tvorbu profesních kvalifikací 

zodpovědnost. 

Obsah vzdělávacího kurzu pro vzdělávání vedoucí k získání profesní kvalifikace tedy přímo ovlivňují 

zástupci zaměstnavatelů (vzdělavatelů, škol) již ve fázi vzniku nebo revize profesní kvalifikace, 

kdy stanoví potřebné odborné způsobilosti pro výkon určité pracovní činnosti, kritéria hodnocení, 

materiálně technické vybavení i pokyny k provádění zkoušky. Protože takový vzdělávací kurz nebo 

realizace jeho modulů musí obsah profesní kvalifikace přesně reflektovat, požadavky tvůrců profesní 

kvalifikace jsou tím automaticky plně prověřovány. 

 

5.4 HODNOCENÍ UPLATNITELNOSTI ZÍSKANÉ KVALIFIKACE V PRAXI V RÁMCI 
EVALUAČNÍHO PROCESU PROVÁDĚNÉHO ZE STRANY ÚP ČR 

V zájmu ÚP ČR je i zjišťování spokojenosti zaměstnavatelů, u kterých našli rekvalifikanti své uplatnění. 

V tuto chvíli však ÚP ČR nemá k dispozici žádný nástroj, kterým by systémově sledoval hodnocení 

výsledků vzdělávání ze strany zaměstnavatelů. 

Z důvodu nezatěžování zaměstnavatelů musí být zjišťovány pouze základní informace, tj. zda pracovník 

po absolvování (modularizovaného) rekvalifikačního kurzu získal dostatečné znalosti a dovednosti, 

které mu umožňují výkon pracovní činnosti, do které byl přijat, případně zda zaměstnavatel může 
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identifikovat konkrétní nedostatky. Vhodnou metodou sběru těchto dat je telefonický kontakt (popř. 

osobní návštěva např. v rámci monitoringu či osvětových činností). 

V rámci uskutečněných fokusních skupin došli přizvaní experti k závěru, že pro efektivní fungování 

(modularizovaných) rekvalifikací vedoucích k získání profesní kvalifikace je nezbytně nutné daný 

proces nastavit komplexně, tedy se zapojením nejen zaměstnavatelů, ale i dalších aktérů, kteří 

mohou mít pozitivní vliv na výslednou úroveň náplně a skladby (modulově) akreditovaných programů. 

Samotné fungování (modulově nastavených) rekvalifikací vedoucích k získání profesní kvalifikace, jak 

dále vyplynulo z diskuse, je nezbytně nutné monitorovat průběžně, a to vždy po ukončení jednotlivých 

fází daného procesu, zajišťovat systematický sběr adekvátních informací od všech zúčastněných aktérů 

a vyhodnocovat je. 

V rámci zkvalitňování procesu vzdělávání na základě zpětné vazby by pak získané informace měly být 

k dispozici příslušným aktérům procesu rekvalifikace dle obsahu – tvůrcům rekvalifikačního programu, 

realizátorům diagnostiky profesních kompetencí, vzdělavatelům, popř. zúčastněným 

zaměstnavatelům, ÚP ČR, příslušným autorizovaným osobám. 

Získané výsledky z evaluačního procesu, které by mohly zakládat požadavek na změnu či doporučení 

směrem k nastavení profesních kvalifikací, by měly být v rámci nastaveného systému 

zprostředkovány MŠMT (NPI ČR), které má ze zákona odpovědnost za tvorbu a revize profesních 

kvalifikací. 

Vedle uvedeného pak do budoucna doporučili vytvořit i k tomu robustní elektronický 

nástroj/platformu, který by umožnil zapojení všech relevantních aktérů, včetně vzdělavatelů 

a zaměstnavatelů. Uvedená platforma by navíc mohla výrazně přispět k potřebné tvorbě a verifikaci 

profesních kvalifikací. 

 

5.5 AKTÉŘI EVALUAČNÍHO PROCESU A JEJICH ROLE 

Do nastavovaného evaluačního procesu by měli být zapojeni všichni aktéři, jejichž znalosti získané 

v průběhu realizace celého vzdělávacího programu směřujícího ke zkoušce z profesní kvalifikace 

dle Zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých 

zákonů, mohou přispět nejen k jeho revizi, ale i k revizi samotné profesní kvalifikace, za jejíž podobu 

a obsah má ze zákona zodpovědnost MŠMT. 

Aktéři a jejich role je značně odvislá od fáze procesu modulově nastaveného vzdělávacího programu, 

do které vstupují. Proces realizace modulově nastavené vzdělávací aktivity se skládá ze 4 stěžejních 

fází: 

1. Poradenský pohovor s uchazečem či zájemcem o zaměstnání realizovaný zaměstnancem ÚP 

ČR zaměřený na motivaci uchazeče či zájemce o zaměstnání pro rekvalifikaci, možnosti 
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uplatnění po rekvalifikaci, vstupní předpoklady pro rekvalifikaci za účelem identifikace 

předpokladů k výkonu pracovní činnosti/souboru pracovních činností v rámci uvažovaného 

povolání. Poradenský pohovor předpokládá využití sebehodnotícího formuláře v souladu s 

Manuálem pro realizaci vstupní diagnostiky profesních kompetencí“ (viz Příloha 2). 

2. Vstupní diagnostika profesních kompetencí, kterou na základě podnětu/požadavku ÚP ČR 

provede autorizovaná osoba nebo vzdělavatel akreditovaný k výuce v dané profesní 

kompetenci. V oblasti technického vzdělávání je zpravidla vhodné využít kapacit středních 

odborných a/nebo vyšších odborných škol. 

3. Samotné modulové vzdělávání uchazečů a zájemců o zaměstnání, které na základě 

podnětu/požadavku ÚP ČR realizuje vzdělávací zařízení, které dle Zákona č. 435/2004 Sb., 

o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, smí rekvalifikace provádět. 

4. Ověření získaných znalostí a dovedností = závěrečná zkouška z profesní kvalifikace dle zákona 

o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, a to před autorizovanou osobou. 

5.5.1 REALIZÁTOR VSTUPNÍ DIAGNOSTIKY PROFESNÍCH 

Realizátor vstupní diagnostiky profesních kompetencí (autorizovaná osoba nebo vzdělavatel 

akreditovaný k výuce vzdělávání směřujícího k vykonání zkoušky z dané profesní kvalifikace) verifikuje 

rozhodnutí ÚP ČR zabezpečit/zprostředkovat uchazeči či zájemci o zaměstnání vzdělávací program 

vedoucí k získání profesní kvalifikace dle NSK poté, co vykoná u uchazeče či zájemce o zaměstnání 

vstupní diagnostiku profesních kompetencí. Pracovní diagnostika je hodnocena z pohledu 

doporučeného postupu uvedeného v Manuálu pro realizaci vstupní diagnostiky profesních kompetencí 

(viz Příloha 2). Evaluace by měla přinést zejména odpověď na otázku, zda uchazeč či zájemce 

o zaměstnání opravdu má, resp. měl základní předpoklady pro výkon pracovní činnosti nebo souboru 

pracovních činností ve zvoleném povolání. 

5.5.2 VZDĚLAVATEL 

Vzdělavatel po skončení kurzu hodnotí nastavení vstupní diagnostiky profesních kompetencí, tj. zda 

byly správně zhodnoceny kompetence rekvalifikanta, na základě kterých pak byl modulově sestaven 

vzdělávací kurz. 

Evaluace by měla získat zpětnou vazbu jednak na vhodnost nastavení uplatňované vstupní diagnostiky 

profesních kompetencí pro praxi (coby metody) a jednak na kvalitu samotné implementace v praxi. 

Z důvodu jednoduchosti, časové nenáročnosti je vhodné pro evaluaci využít baterii tvrzení, se kterými 

respondent buď souhlasí či nesouhlasí. Teprve v případě nesouhlasu by mělo být využito možnosti 

uvést argumenty prostřednictvím otevřené otázky. 
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5.5.3 AUTORIZOVANÁ OSOBA 

Autorizovaná osoba v procesu ověřování získaných znalostí a dovedností je schopna identifikovat, 

které moduly rekvalifikant zvládl, které mu dělaly potíže, či které neuměl. Pokud jsou tyto informace 

správně uvedeny v Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky, pak se jedná o zpětnou vazbu k provedené 

vstupní diagnostice a ke kvalitě vzdělávacího programu, kterou by měl ÚP ČR využít pro evaluaci 

„nakoupeného“ vzdělávacího procesu. 

5.5.4 ÚP ČR 

ÚP ČR zabezpečuje/hradí celý rekvalifikační program, by měl být tedy i tím, kdo napomáhá hodnotit 

kvalitu provedeného vzdělávání ve vztahu k uplatnitelnosti rekvalifikanta na trhu práce. Z tohoto 

pohledu by tedy měl být tím, kdo se podílí na sběru informací vzešlých z evaluace, vyhodnocuje je 

a poskytuje zpětnou vazbu relevantním subjektům, MŠMT. 

Vedle toho, že spravuje nastíněný proces evaluace, sám do něj aktivně přispívá zpětnou vazbou 

získanou jednak od autorizované osoby a jednak od uchazečů a zájemců o zaměstnání, kteří prošli 

vzděláváním. Klienti mohou zprostředkovat informace týkající se lektora, prostředí výuky, využitých 

didaktických metod a technik, pomůcek, studijních materiálů. 

V zájmu ÚP ČR by mělo být i zjišťování spokojenosti zaměstnavatelů, u kterých našli rekvalifikanti své 

uplatnění. Z důvodu nadbytečného zatěžování zaměstnavatelů by měly být nastaveny tři stěžejní 

zdroje informací: 

1. ze strany zaměstnance ÚP ČR by měl být vždy při osobní návštěvě či telefonickém hovoru 

se zaměstnavateli učiněn dotaz, zda zaměstnavatel zaměstnává rekvalifikovanou osobu a 

pokud ano, pak zda tato má po absolvování (modularizovaného) rekvalifikačního kurzu 

dostatečné znalosti a dovednosti, které ji umožňují výkon pracovní činnosti, na kterou byla 

přijata a zda identifikoval konkrétní nedostatky; 

2. nedílnou součástí monitorovacího dotazníku pro firmy by měl být prostor mapující 

„spokojenost“ zaměstnavatele s kompetencemi rekvalifikovaných osob, které měly být 

prostřednictvím rekvalifikace osvojeny; 

3. (elektronická) možnost pro zaměstnavatele kdykoliv se vyjádřit pracovníkům ÚP ČR ke 

„kvalitě“ rekvalifikovaných osob, resp. k jejich dosaženým znalostem a dovednostem 

s ohledem na výkon požadované pracovní činnosti. 

Pokud zaměstnanci ÚP ČR identifikují podnět k úpravě obsahu profesní kvalifikace, pak by tento podnět 

měly poskytnout MŠMT, které má ze zákona za tvorbu profesních kvalifikací zodpovědnost. 
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5.5.5 ZAMĚSTNAVATELÉ 

Zaměstnavatelé vedle toho, že mohou kdykoli uplatňovat své podněty a doporučení přímo 

prostřednictvím podílení se na tvorbě profesních kvalifikací v rámci Národní soustavy kvalifikací, v 

rámci evaluace zajišťované ze strany ÚP ČR (viz bod 4.) mají možnost se prostřednictvím zaměstnance 

ÚP ČR vyjádřit k nastavení vzdělávacího kurzu – např. zda časová dotace pro kvalitní praxi je nebo není 

dostatečná. Současně mohou dávat i zpětnou vazbu ke standardu profesní kvalifikace, či pokud zajišťují 

praktickou část vzdělávání, mohou dát zpětnou vazbu např. k tomu, zda byla teoretická průprava 

dostatečná. 

5.5.6 UCHAZEČ ČI ZÁJEMCE O ZAMĚSTNÁNÍ 

Uchazeč či zájemce o zaměstnání zapojený do vzdělávání (rekvalifikant) prostřednictvím zaměstnance 

ÚP ČR se vyjadřuje k realizaci vzdělávacího kurzu, který absolvovali. Klienti mohou zprostředkovat 

nejen informace týkající se lektora, prostředí výuky, využitých didaktických metod a technik, pomůcek, 

studijních materiálů, ale i informace o využitelnosti získaných znalostí a dovedností v praxi. 
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6 ZÁVĚR 

Rekvalifikační programy (na základě Zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 

předpisů) vedoucí k profesním kvalifikacím dle NSK akredituje MŠMT. Pokud existuje profesní 

kvalifikace v NSK, pak rekvalifikace z dané oblasti musí vést k získání právě této profesní kvalifikace 

a složení příslušné zkoušky před autorizovanou osobou. 

Kvalifikace v NSK jsou popisovány jednotným způsobem prostřednictvím požadovaných kompetencí. 

Ty jsou uvedeny v kvalifikačním standardu profesní kvalifikace. 

Návrhy kvalifikačních a hodnoticích standardů profesních kvalifikací vznikaly do roku 2020 

v pracovních skupinách složených z expertů v daném odvětví. Vytvořené návrhy standardů profesních 

kvalifikací byly předkládány zástupcům zaměstnavatelů (sektorové radě), kteří s nimi vyslovili souhlas 

nebo je vrátili k dopracování. Finální návrhy byly ještě konzultovány s dalšími odborníky pro danou 

oblast, aby byla zajištěna jejich kvalita a transparentnost. 

Z důvodu zajištění tvorby a validace profesních kompetencí jsou i nadále oslovováni ke spolupráci 

zástupci zaměstnavatelů, vzdělavatelů, škol a dalších institucí a jsou dodržovány všechny procesy 

dané zákonem o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. 

Finální proces schvalování profesních kvalifikací probíhá na poradě vedení MŠMT. 

Z důvodu zajištění evaluace vzdělávacích programů a jejich kvality vycházejí modularizované 

rekvalifikační programy z kvalifikačního a hodnoticího standardu profesní kvalifikace NSK. 

V případě, že zaměstnavatelé (či kdokoliv jiný) identifikují jakékoli nedostatky v nastavených 

profesních kvalifikacích, mají v současné době možnost na tuto skutečnost neprodleně reagovat, a 

to prostřednictvím veřejného webového portálu „Národní soustava kvalifikací“ 

(https://www.narodnikvalifikace.cz/), kde v případě každé jedné profesní kvalifikace je dána možnost 

nejen pro připomínky, ale i pro podnět ke vzniku nové profesní kvalifikace. Podněty lze dále 

poskytovat přímo NPI ČR, organizaci, která je odpovědná ze zákona za zajišťování úprav a změn v NSK, 

nebo přímo MŠMT či příslušnému autorizujícímu orgánu. 

Současná praxe ukazuje, že revize profesních kvalifikací reagující na přímé podněty zaměstnavatelů 

z praxe probíhají jen v omezené míře. 

Akreditace se uděluje ve správním řízení na dobu 3 let. Všechna rekvalifikační zařízení, fyzické osoby, 

právnické osoby i školy i další vzdělávací instituce realizující rekvalifikace by měly dodržovat platné 

právní předpisy, zejména Vyhlášku č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci 

vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení. 

MŠMT má právo kontrolovat dodržování legislativních předpisů i podmínek udělení akreditace. Pokud 

zjistí, že rekvalifikační zařízení schválené podmínky nedodržuje, má právo dle pravidel daných 

související legislativou akreditaci odebrat. 
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Ve schváleném vzdělávacím programu nelze svévolně provádět jakékoli změny v obsahu 

rekvalifikačního kurzu. MŠMT uděluje akreditaci vzdělávacímu zařízení na základě posouzení žádosti 

akreditační komisí. Ta posuzuje žádost v intencích dodržení požadavků stanovených Vyhláškou č. 

176/2009 Sb. Závěr doporučení k udělení akreditace je vázán ke konkrétnímu předloženému 

ucelenému vzdělávacímu programu. 

Ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání dle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání 

je realizováno prostřednictvím tzv. autorizovaných osob, kterou může být mimo jiné i zaměstnavatel. 

Výkon činnosti autorizované osoby umožňuje přímo hodnotit relevanci nastavení věcné náplně 

a skladby, identifikovat neuralgické body a poskytnout tak dostatek informací pro revizi nastavených 

nejen vzdělávacích programů, ale i revizi nastavení profesní kvalifikace. 
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7 PŘÍLOHY 

Přílohy jsou nedílnou součástí metodických materiálů vytvořených v rámci projektu KVASAR. 
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7.1 MANUÁL K PRÁCI SE ŠABLONOU PRO TVORBU MODULOVÉHO REKVALIFIKAČNÍHO 
PROGRAMU  

 

Úvod 
 
Manuál k práci se šablonou  pro tvorbu modulového rekvalifikačního programu je určen všem, kteří 

budou modulový rekvalifikační program tvořit. Vede tvůrce při skladbě jeho jednotlivých částí, které 

vychází z kvalifikačního a hodnoticího standardu příslušné profesní kvalifikace uvedené v Národní 

soustavě kvalifikací (NSK), podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání dalšího vzdělávání ve 

znění dalších předpisů. 

 
Tvorba modulového rekvalifikačního programu je vysoce odborným procesem - tzv. pedagogickým 

projektováním, tvořit by jej měli především odborní pedagogové a odborníci z praxe příslušného 

oboru, ti při tvorbě zajišťují, zda program odpovídá aktuálním trendům oboru a splňuje přímou 

návaznost na odbornou praxi. 

 
Vytvořený program (modulový rekvalifikační program) je pedagogickým dokumentem, je určen 

lektorům, kteří podle něj budou vyučovat a také účastníkům vzdělávání, kterým umožní vybrat si 

z obsahu nabízeného vzdělání. Umožní účastníkům hodnotit, zda disponují všemi kompetencemi, aby 

úspěšně vykonali zkoušku profesní kvalifikace, či si některé doplní  buď absolvováním celého programu 

dalšího vzdělávání, nebo jeho jednotlivých částí - modulů. Modulový rekvalifikační program lze také 

využít jako zdroj informací pro Úřad práce nebo zaměstnavatele či další aktéry trhu práce. 
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NÁZEV MODULOVÉHO REKVALIFIKAČNÍHO PROGRAMU 
 
Pokud je modulový rekvalifikační program vytvářen podle standardů NSK, je název programu totožný 
s názvem profesní kvalifikace. 
 
Pokud je modulový rekvalifikační program vytvářen jako tzv. čistá rekvalifikace, ke které neexistují 
standardy NSK, vytvoří název předkladatel programu. Název by měl být jednoznačný vzhledem 
k činnostem, na které připravuje. 
 

Kód modulového rekvalifikačního programu 
 
Součástí názvu programů vytvořených podle standardů NSK je i kód příslušné profesní kvalifikace. 
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE MODULOVÉHO REKVALIFIKAČNÍHO PROGRAMU 
 

Název modulového 

rekvalifikačního programu 

Viz výše 

Platnost hodnoticího 

standardu NSK, pokud byl 

program vytvořen podle něj  

Standardy NSK jsou pravidelně aktualizovány, programy musí 
odpovídat vždy aktuálně platnému standardu 

Název vzdělávací instituce  

Adresa vzdělávací instituce  

www vzdělávací instituce  

Kontaktní osoba Ten, kdo zodpovídá za administraci programu v rámci projektu 

Typ modulového 

rekvalifikačního programu  

Podle standardů NSK (www.narodnikvalifikace.cz) 
 

Vstupní požadavky na 

účastníka 

a)  Zpracovat podle tabulky minimálních hodinových dotací 
MŠMT, popř. podle hodnoticího standardu NSK.     
http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/hodinove-
dotace-kurzu 

b)  Formuluje autor programu (např. úroveň vzdělání, specifické 
dovednosti - např. řidičský průkaz, znalost cizích jazyků) 

Podmínky zdravotní 

způsobilosti účastníka 

Zpracovat podle Národní soustavy povolání (www.nsp.cz) 

Forma výuky a) Prezenční 
b) Kombinovaná - více na  

http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-
vzdelavani/rekvalifikace-distancni-formou 

Délka výuky  Délka výuky uvádí celkový počet vyučovacích hodin programu, 
tzn. prezenční i distanční výuky.  
Programy podle standardů NSK mají určený počet výukových 
hodin – viz 
http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/hodinove-
dotace-kurzu 
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Způsob ukončení  Zkouška podle standardů NSK 
 

Získaná kvalifikace Profesní kvalifikace – uvést název a kód profesní kvalifikace 
podle NSK 

Certifikáty a) Osvědčení o získání profesní kvalifikace (zkouška podle 
standardů NSK), nebo 

b) Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu  

Autorizovaná osoba  

Jména garantů odborné 

úrovně rekvalifikace a 

řádného provádění 

závěrečných zkoušek 

Garant zodpovídá za odbornou úroveň modulového 
rekvalifikačního programu a jeho realizace 
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PROFIL ABSOLVENTA 
 

Profil absolventa vymezuje:  

- výsledky vzdělávání, tj. způsobilosti, kterými bude absolvent po ukončení vzdělávání disponovat,  
- možnosti pracovního uplatnění absolventa. 
 

Výsledky učení v modulových rekvalifikačních programech podle standardů NSK 
 
Výsledky učení jsou shodné s odbornými způsobilostmi – kompetencemi uvedenými ve kvalifikačním a 
hodnoticím standardu NSK.  Nerozšiřujte o další vlastní výsledky. Formulaci odborných kompetencí 
přizpůsobíme potřebám modulového rekvalifikačního programu.  
 
Příklady převodu: 
 

Odborné způsobilosti NSK Profil absolventa – kompetence 

Absolvent je schopen: 

Volba technologického postupu pro výrobu 
modelovací hmoty a marcipánu dle charakteru 
výrobku  

Zvolit technologický postup pro výrobu 
modelovací hmoty a marcipánu dle charakteru 
výrobku 

Ruční tvarování a modelování, tvarování pomocí 
forem  

Ručně tvarovat a modelovat, tvarovat pomocí 
forem  

Posuzování jakosti cukrářských surovin, 
polotovarů a hotových výrobků  

Posoudit jakost cukrářských surovin, polotovarů 
a hotových výrobků 

Provádění hygienicko-sanitační činnosti v 
cukrářské výrobě, dodržování bezpečnostních 
předpisů a zásad bezpečnosti potravin 

Provádět hygienicko-sanitační činnosti v 
cukrářské výrobě, respektovat bezpečnostní 
předpisy a zásady bezpečnosti potravin 

Volba postupu práce, potřebných nástrojů, 
pomůcek a pomocných hmot pro provádění 
nástrojařských, ryteckých a nožířských operací 

Zvolit postup práce, potřebné nástroje, pomůcky 
a pomocné hmoty pro provádění nástrojařských, 
ryteckých a nožířských operací 

Provádění funkčních zkoušek nožířských výrobků Provést funkční zkoušky nožířských výrobků 

Úpravy a dokončování povrchů částí nástrojů a 
nářadí broušením a leštěním 

Upravit a dokončit povrchy částí nástrojů a 
nářadí broušením a leštěním 

Dodržování bezpečnostních ustanovení a 
ochrany zdraví při práci, protipožárních předpisů 
a zásad ochrany životního prostředí 

Respektovat ustanovení BOZP, ustanovení PO a 
zásady ochrany životního prostředí 

 
Profil absolventa musí obsahovat všechny způsobilosti podle standardu NSK! 
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Možnosti pracovního uplatnění absolventa 
 
Při uvádění možností pracovního uplatnění absolventa využijete pracovní pozice nebo povolání 
uvedené v NSP, popř. rozšíříte o typ pracoviště, resort. Pracovní pozice může být totožná s označením 
profesní kvalifikace. Pracovní uplatnění či pozice musí být reálné, odpovídají kompetencím uvedeným 
v profilu absolventa.  
  
Ve stručném popisu uplatnění není nutné uvádět typy podniků (soukromý, státní …), postavení v 
podniku – zaměstnanec, možnosti spojené se zapracováním, zda může absolvent modulového 
rekvalifikačního programu podnikat apod. Nebudou zde uvedeny kompetence uvedené v části 
Výsledky vzdělávání. 
Informace o uplatnění lze čerpat z webových stránek Národní soustavy povolání. 
  
Příklady:  

- Absolvent modulového rekvalifikačního programu se uplatní při výkonu ovocnářských činností v 
rámci povolání Zahradník.  

- Absolvent modulového rekvalifikačního programu je připraven pro výkon pracovní pozice Montér 
suchých stěn a stropních podhledů.  

- Absolvent se uplatní ve všech typech podnikatelských subjektů zabývajících se skladováním zboží, 
např. v hypermarketech, v supermarketech, popř. i v jiných oblastech.   
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CHARAKTERISTIKA MODULOVÉHO REKVALIFIKAČNÍHO PROGRAMU 
 

Pojetí modulového rekvalifikačního programu 
 
Část Pojetí modulového rekvalifikačního programu formulujete pro vzdělavatele a lektory, kteří se 
budou podílet na realizaci programu. Převažovat bude činnostní pojetí, důraz na utváření profesních 
dovedností, schopnost aplikace obsahu osvojeného v modulovém rekvalifikačním programu, učení 
prostřednictvím praktických činností. Nedílnou součástí výuky je i podpora rozvoje vybraných tzv. 
měkkých dovedností i obecných dovedností, které se vztahují k daným pracovním činnostem, profesní 
kvalifikaci. Zaměřujte se na výběr takových dovedností, které je možné v modulovém rekvalifikačním 
programu skutečně rozvíjet. 
Pokladem pro formulaci této oblasti je Národní soustava povolání (http://www.nsp.cz), ve které je 
závažnost jednotlivých dovedností pro příslušné kvalifikace vyznačena. 
 

 

Organizace výuky 
 
Organizace výuky musí být v souladu s pokyny MŠMT k realizaci programů dalšího vzdělávání a s 
vyhláškou č. 176/2009 Sb. Na začátku teoretické a praktické výuky budou účastníci seznámeni s BOZP.  
 
Zvolíme organizační formu prezenční, nebo formu kombinovanou tak, aby odpovídala charakteru 
výuky, která povede k dosažení stanovených výsledků učení.  
 
Prezenční forma: 

Může být realizována jako teoretická i jako praktická, podstatným znakem je osobní přítomnost 
účastníka na výuce. Délka teoretické vyučovací hodiny je 45 minut, výukové jednotky praxe jsou 
60minutové. Výuka nesmí přesáhnout 8 hodin denně (plus přestávky).  Na začátku teoretické a 
praktické výuky budou účastníci seznámeni s BOZP.  
 
 

Kombinovaná forma: 

Tato forma kombinuje formu prezenční a formu distanční. Distanční forma je možná pouze u teoretické 
výuky, nesmí být použita pro utváření dovedností – více viz http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-
vzdelavani/rekvalifikace-distancni-formou. 
Pro distanční část programu musí být zpracovány studijní opory, které při akreditaci tvoří přílohu 
žádosti. 

Pojetí modulového rekvalifikačního programu bude vždy v souladu s profilem 
absolventa.  



 
  
 
 

  

Zvyšování kvality a efektivity systému dalšího vzdělávání ve spolupráci se zaměstnavateli – CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_020/0007502 

 
 

  
  

37 

 
Praktická výuka: 

Praxe je odborně řízená vzdělávací činnost, která vede k získání a obnovení praktických znalostí a 
dovedností účastníka modulového rekvalifikačního programu (účastník kurzu vykonává konkrétní 
pracovní činnost).  Procvičování probrané látky není praxí!  

Praktická výuka se může uskutečňovat také na pracovištích zaměstnavatelů, která disponují zařízením 
v souladu s hodnoticím standardem. Praxe je realizována v souladu se zákoníkem práce.  
 

Teoretická výuka: 

Zahrnuje veškerou výuku, která probíhá „v lavicích“ vzdělávací instituce (např. výuka na PC, a to i s 
aplikačním SW, procvičování účetních příkladů, práce s doklady a předpisy, simulace situací bez použití 
přístrojů, tvorba organizačních a jiných návrhů nebo studií, řízená diskuse apod.), viz také výklad 
praktické výuky MŠMT k rekvalifikacím a akreditaci programů.   
  
Existují PK, u kterých se vzdělávání uskutečňuje pouze „za lavicemi“ a má teoretický charakter. 
Osvojování dovedností požadovaných hodnoticím standardem probíhá formou prakticky zaměřených 
cvičení.  

 

Časová dotace 
  

Uvádí se celkový počet vyučovacích hodin modulového rekvalifikačního programu, dále počet hodin 
teorie a počet hodin praxe. V kombinované formě vzdělávání uvádíte do celkového počtu vyučovacích 
hodin programu hodiny prezenční i distanční výuky, dále uvádíte počet hodin prezenční výuky a počet 
hodin distanční výuky; počet hodin výuky teorie a počet hodin praxe v prezenční výuce. 
 
Programy podle standardů NSK mají určený počet výukových hodin – viz 
http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/hodinove-dotace-kurzu 
 

Prostorové, materiální a technické zabezpečení výuky 
 
Zde bude uveden stručný popis prostor, ve kterých se výuka, resp. její části konají. 
Výuka může být realizována ve školních učebnách, odborných pracovnách, školních dílnách a školních 
provozech, ale také na smluvním pracovišti.  
Dále uvedete vybavenost výukových prostor, ve kterých bude rekvalifikační program realizován. 
Vybavení výukových prostor pro programy podle standardů NSK musí alespoň odpovídat podmínkám 
uvedeným v příslušném standardu.    
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Lektorské zabezpečení výuky 
 
 

Příjmení, jméno, 
titul 

Odborná 
způsobilost 

Pedagogická 
způsobilost 

Praxe 
odborná/pedagogická 

Výuka modulu 

     

     

     

 
Pro odbornou způsobilost lektorů je požadováno:  

a) vysokoškolské vzdělání v akreditovaném studijním programu studijního oboru, který odpovídá 
charakteru vyučovaného programu/modulů programu nebo 

b) vyšší odborné vzdělání v akreditovaném vzdělávacím programu VOŠ, který odpovídá charakteru 
vyučovaného programu/modulů programu, nebo 

c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného 
programu/modulů programu, 

d) lektor praktické výuky (praxe) v programech na úrovni H disponuje výučním listem v oboru vzdělání, 
který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulu, nebo kvalifikací učitele odborného 
výcviku v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného programu/modulu, popř. 
osvědčením o získání profesní kvalifikace, 

e) vyučení v oboru pro kvalifikace odpovídajícího stupně vzdělání, popř. specifické odborné dovednosti 
(expert-praktik), 

 
Do tabulky se vyplní: 

Ad a) studijní obor a název vysokoškolské instituce, ve které studium úspěšně ukončil, 
Ad b) obor vzdělání, který lektor absolvoval,  
Ad c) název oboru, ve kterém lektor získal výuční list, popř. název a kód získané profesní kvalifikace. 
 
Pro pedagogickou způsobilost je požadováno: 

a) bakalářské vzdělání v programu v oblasti pedagogických věd zaměřeném na přípravu učitelů 
středních škol, nebo 

b) úspěšné absolvování programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaného VŠ, který je zaměřen na 
přípravu učitelů středních škol, nebo 

c) úspěšně ukončený certifikovaný kurz lektora dalšího vzdělávání, nebo 
d) úspěšně ukončené studium pedagogiky, 
e) expert-praktik lze bez pedagogické kvalifikace a zkušenosti, ale s prokazatelnou podporou mentora. 
 
Do tabulky se vyplní instituce, ve které lektor získal pedagogickou způsobilost; u experta-praktika se 
vyplní „expert-praktik“. 
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Praxe: 

Je požadováno nejméně 2 roky odborné praxe, 3 roky pedagogické praxe (alespoň jeden lektor). Do 
tabulky se uvádí počet let praxe – před lomítkem počet let odborné praxe, za lomítkem počet let 
pedagogické praxe. 
 

Metodické postupy výuky 
 
Bude popsán postup při koncipování výuky - např. teorie předchází praxi; teorie a praxe jsou vyučovány 
souběžně. Z praxe je vyvozována potřeba teorie, která je následně vyučována. 
Pro výuku jsou voleny metody a formy, které nejlépe dovedou účastníky k očekávaným výsledkům 
učení, resp. profilu absolventa, a to při respektování časové náročnosti a obsahového zaměření. 
Používané metody a formy práce budou přizpůsobeny věku účastníků, jejich schopnostem, možnostem 
a potřebám i dosavadní praxi.  

 
Postupy hodnocení výsledků učení 
 
Účastníci budou hodnoceni podle kritérií (parametrů) stanovených v jednotlivých modulech a účasti 
ve výuce. 

- Popis průběžného hodnocení v modulech 

V průběhu výuky všech modulů bude lektor pozorovat práci jednotlivých účastníků, bude hodnotit 
jejich pokrok v učení a cíleně jim bude poskytovat zpětnou vazbu potřebnou pro dosažení 
stanovených výsledků učení. Na základě cíleného pozorování, řízeného rozhovoru s účastníky 
(problémového dotazování) a výsledků jejich dílčích prací rozhodne, zda účastník dosáhl 
požadovaných výsledků, či zda jich nedosáhl.  

 

- Popis hodnocení na konci jednotlivých modulů 

Pokud lektor na základě svého pozorování a hodnocení výsledků praktických činností rozhodne, že 
účastník disponuje všemi požadovanými kompetencemi, započte účastníkovi modul.   
Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník dosáhl všech požadovaných výstupů modulu, 
zadá účastníkovi úkol, na jehož splnění bude mít účastník novou možnost prokázat, že potřebnými 
kompetencemi skutečně disponuje.   

 

Podmínky absolvování modulového rekvalifikačního programu 
 

Vzdělávání v modulovém rekvalifikačním programu podle NSK je ukončeno úspěšným vykonáním 
zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění 
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pozdějších předpisů. Dokladem o úspěšném vykonání zkoušky je Osvědčení o získání profesní 

kvalifikace. 
 
Jestliže účastník dosáhne alespoň 80 % účasti na vzdělávání (v kurzu), vystaví se mu Potvrzení o účasti 
v akreditovaném modulovém rekvalifikačním programu. 
 

UČEBNÍ PLÁN 
 

Název vzdělávací instituce 

 

Adresa vzdělávací instituce 

 

NÁZEV MODULOVÉHO REKVALIFIKAČNÍHO PROGRAMU  

(KÓD KVALIFIKACE) 

Název modulu 
Kód 

modulu 

Hodinové dotace Způsob 
ukončení 
modulu 

Teoretická 
výuka 

Praktická 
výuka 

     

     

     

     

     

    Součty 

   CELKEM 

 
V řádcích budou uvedeny názvy a kódy jednotlivých modulů, počet hodin teoretické výuky, počet hodin 
praktické výuky a ukončení modulu, kterým je zápočet. Zápočet uděluje lektor daného modulu, a to 
v souladu s podmínkami uvedenými v části Postupy hodnocení výsledků výuky. 

Optimální trajektorie: 

XXXXX"XXXXX"XXXXX…… 

Vysvětlivky: Šipka mezi kódy modulů (") znamená, že modul za šipkou může být studován až po 
absolvování modulu před šipkou. Lomítko mezi moduly (/) znamená, že dané moduly mohou být 
studovány v libovolném pořadí nebo souběžně. Použití závorek znamená, že označená skupina modulů 
je soudržným celkem z hlediska závaznosti či volitelnosti pořadí. 
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MODULY REKVALIFIKAČNÍHO PROGRAMU  

Vytváření modulů rekvalifikačního programu 
 

Vzdělávací modul je ucelená část modulového rekvalifikačního programu, ve které bývá nejčastěji 
propojena teorie a praxe a vede k ucelené skupině konkrétních výsledků učení.  
Modul má jasně stanovenou délku, doporučený počet hodin jednoho modulu by neměl klesnout pod 
8 hodin. 
Rozdělení kompetencí profilu absolventa (PA) do jednotlivých modulů je třeba pečlivě promyslet před 
zahájením vlastní tvorby modulů. 
Modul může být součástí různých programů (např. čtení technické dokumentace -  v různých 
strojírenských profesních kvalifikacích apod.). 
 
Moduly je třeba odvozovat na základě rozboru profilu absolventa – existují v zásadě tyto možnosti: 

- ke každé kompetenci PA (standardu NSK) je vytvořen samostatný modul, 
- modul umožňuje naplnění několika kompetencí PA, 

- k jedné obsáhlé kompetenci může být vytvořeno více specializovaných modulů. 
Uvedené přístupy tvůrce modulového rekvalifikačního programu podle potřeby kombinuje. 
 
V modulech programu musí být obsaženy všechny kompetence uvedené v profilu absolventa, tedy 
odborné způsobilosti standardu NSK a jim určená kritéria hodnocení (což jsou vlastně kompetence 
formulované na vyšší míře konkrétnosti).  
 
Moduly musí zohlednit nejen profil absolventa, ale také výukové postupy a způsoby hodnocení, které 
jsou popsány v Charakteristice modulového rekvalifikačního programu.  
 
Program musí být vnitřně konzistentní – jednotlivé části programu tvoří soudržný celek, nejsou 
vzájemně v rozporu, ale cíleně se doplňují. Např. soulad metod, výsledků a časových podmínek – má-
li být výsledkem učení psychomotorická dovednost, nelze ji dosáhnout metodou výkladu, ale 
odpovídajícím předvedením a nácvikem, nácvik potřebuje odpovídající hodinovou dotaci.   
V modulovém rekvalifikačním programu ve srovnání s hodnoticím standardem (HS) nesmí nic chybět, 
ale ani nemůže být něco přidáno (např. další odborné způsobilosti nebo činnosti). 
 
Modulový rekvalifikační program musí zahrnovat také poučení o hygieně, požární ochraně a BOZP, a 
to buď jako samostatný modul, nebo integrovaně v různých modulech. 
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Modul 

 

Název modulu Stručný, výstižný, jednoduchý, 
zapamatovatelný 

Kód Interní označení 
zkratkou 

Délka modulu Celkový počet výukových hodin/počet hodin 
teorie/počet hodin praxe 

Platnost Datum získání 
akreditace 

Typ modulu V modulovém rekvalifikačním programu podle NSK se vždy jedná o modul 
povinný, který může být: 
a)  teoretický  
b)  teoreticko-praktický  
c)  praktický 
d)  propedeutický (příprava pro výuku v navazujících modulech) 

Vstupní 

předpoklady 

U prvního modulu uvedeme požadavky, které jsou uvedeny ve vstupních 
požadavcích na účastníka v části Identifikační údaje modulového rekvalifikačního 
programu. 
U dalších modulů uvádíme kódy již absolvovaných modulů, které jsou 
předpokladem pro vstup do modulu, a to podle navržené a popsané trajektorie 
modulů.  

Anotace vymezující cíle modulu 

Obsahuje stručný popis cíle modulu z pozice lektora – co chce účastníky naučit a vymezuje postavení 
modulu v programu (každý modul má v programu jinou váhu). 
Uvádí i měkké dovednosti či postoje, které budou v daném modulu rozvíjeny – často vyplývají z 
charakteru modulu nebo z požadavků hodnoticího standardu v části Pokyny ke zkoušce (Např. 
účastníci budou vedeni k dodržování předpisů, hospodárnému nakládání s materiály, k řešení 
problémů. Pozornost bude věnována uplatňování vlivu pracovní činnosti na životní prostředí). 

Výsledky učení a způsob ověřování 

Předpokládané výsledky učení 

Výsledky učení jsou tvořeny kritérii hodnocení v hodnoticím standardu. Modul  obsahuje všechna 
kritéria týkající se odborných způsobilostí, které tvoří obsah modulu/předmětu podle učebního 
plánu.  
Pokud modul zahrnuje více odborných způsobilostí hodnoticího standardu a některá kritéria jsou 
shodná (opakují se), je třeba v modulu jejich formulaci doplnit tak, aby bylo jasné, ke které 
způsobilosti se vztahují (jedná se např. o kritéria – výsledky typu “zvolit technologický postup, 
nástroje a nářadí“, „popsat pracovní postup“, „zhotovit výrobek podle dokumentace“). 
Žádné další výsledky nepřidáváme, i když modul bude zahrnovat některé učivo nad rámec 
hodnoticího standardu, neboť je pro osvojení daných kompetencí potřebné. 
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Příklad: 

Domovník (kód: 69-069-M) 
Modul Vyhodnocení rizik v bytovém domě 
 

 Výsledek učení 

Absolvent modulu bude schopen: 
Způsob ověřování – konkretizace  

a)  Řešit následky mimořádných situací – havárií 
v bytovém domě 

Řešení modelové situace s prokázáním 
praktické i teoretické znalosti 
(zdůvodnění postupu, popis rizik apod.) 

b)  Předvídat možné mimořádné situace – 
havárie, navrhnout minimalizaci těchto 
událostí 

Návrh preventivních opatření   

c)  Zhotovit evakuační plán bytového domu Zhotovení evakuačního plánu a jeho 
zdůvodnění  

d)   

e)   

 

Způsob ověřování – konkretizace 

Způsob ověřování vychází z požadavků hodnoticího standardu na jednotlivá kritéria (výsledky učení), 
současně však zohledňuje požadavek obsažený v části Postupy hodnocení výsledků učení: 
„Pokud lektor na základě svého pozorování a hodnocení výsledků praktických činností rozhodne, že 
účastník disponuje všemi požadovanými kompetencemi, započte účastníkovi modul.   
Pokud lektor nebude přesvědčen o tom, že účastník dosáhl všech požadovaných výstupů modulu, 
zadá účastníkovi úkol, na jehož splnění bude mít účastník novou možnost prokázat, že potřebnými 
kompetencemi skutečně disponuje.“   

Učivo / obsah výuky 

Učivo je tvořeno vzdělávacími obsahy, jejichž zvládnutí účastníky vzdělávání je nezbytné pro 
dosažení stanovených výsledků učení. Minimální rozsah učiva je dán stanovenými výsledky učení. 
V potřebných případech je třeba učivo rozšířit nad rámec výčtu kritérií (výsledků učení), jedná se 
zejména o případy, kdy je předpokladem dosažení stanoveného výsledku učení širší znalost, která 
není popsaná ve znění kritéria (výsledku učení).  
Např. Sportovní masáž (kód: 69-037-M) - kritérium (výsledek učení): 

- Provést systémové vyšetření pohybového systému klienta (základní funkční testy svalové 
aktivity, základní funkční testy kloubní pohyblivosti apod.). 

- Objektivně vyhodnotit aktuální stav pohybového systému. 
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Uvedených výsledků lze dosáhnout pouze s odpovídající znalostí anatomie a fyziologie, které proto 
musí tvořit součást učiva. K tomuto dalšímu učivu se nevytvářejí samostatné výsledky učení, jsou 
hodnoceny v rámci stanovených výsledků učení. 

Postupy výuky 

Zde budou uvedeny konkrétní postupy výuky, které odpovídají stanoveným výsledkům učení. 

Způsob ukončení modulu 

Uvedeme např. dokladování v portfoliu, hodnocení produktu, hodnocení profesního výkonu, 
sebehodnocení dosažených výsledků, vzájemné hodnocení dosažených výsledků. 

Doporučená literatura a další informační zdroje (pro lektory) 

Uvádíme základní zdroje (tištěné i elektronické) a citujeme podle ČSN ISO 690 Bibliografické citace: 
Obsah, forma, struktura.   
ČSN ISO 690-2 Bibliografické citace – Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části. 
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7.2 ŠABLONA – MODULOVÝ REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM 

Úvod 

Šablona  pro tvorbu modulového rekvalifikačního programu je pomůckou, která doplňuje manuál pro 
tvorbu modulového rekvalifikačního programu, vede tvůrce programu a usnadňuje postup jeho tvorby. 
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MODULOVÝ 
REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM  

 

NÁZEV MRP 
(KÓD: …….) 
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Zkratky: 

 
MRP – modulový rekvalifikační program 
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE MODULOVÉHO REKVALIFIKAČNÍHO PROGRAMU 

Název modulového 

rekvalifikačního programu 

 

Platnost hodnoticího 

standardu NSK 

 

Název vzdělávací instituce  

Adresa vzdělávací instituce  

www vzdělávací instituce  

Kontaktní osoba  

Vstupní požadavky na 

účastníka 

 

Podmínky zdravotní 

způsobilosti účastníka 

 

Forma výuky  

Délka výuky   

Vyučovací jazyk Český jazyk 

Způsob ukončení   

Získaná kvalifikace  

Certifikát  

Autorizovaná osoba  

Jména garantů odborné 

úrovně rekvalifikace a 

řádného provádění 

závěrečných zkoušek 
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PROFIL ABSOLVENTA 
Cílem modulového rekvalifikačního programu je připravit účastníky na úspěšné vykonání zkoušky 
konané v souladu s hodnoticím standardem profesní kvalifikace ...DOPLŇTE NÁZEV PROFESNÍ 
KVALIFIKACE (PK) A KÓD, dle zákona č. 179/2006 Sb., a na řádný výkon této profesní kvalifikace v praxi. 
 
Modulový rekvalifikační program je vytvořen v plném souladu s kvalifikačním a hodnoticím 
standardem profesní kvalifikace, které jsou uvedeny v Národní soustavě kvalifikací. Uvedené standardy 
jsou platné od …..  (DOPLŇTE Z NSK).  

 
Výsledky učení 
 
Absolvent modulového rekvalifikačního programu je schopen: 
 

- DOPLŇTE dle příslušného kvalifikačního standardu PK NSK. 
 
 

Možnosti pracovního uplatnění absolventa 
 
Absolvent najde uplatnění …DOPLŇTE  
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CHARAKTERISTIKA MODULOVÉHO REKVALIFIKAČNÍHO PROGRAMU 

 
Pojetí modulového rekvalifikačního programu 
 

Organizace výuky 
 
Organizační formy  - prezenční, distanční, kombinovaná 
Časová dotace – celkem výukových hodin, teorie/praxe 
 

Prostorové, materiální a technické zabezpečení výuky 
 
Teoretická výuka bude probíhat v odborných učebnách vybavených DOPLNIT 
Praktická výuka se uskuteční DOPLNIT 
Pro výuku je nezbytné minimálně následující vybavení: 

- DOPLŇTE 

- DOPLŇTE 
- DOPLŇTE 

 
Lektorské zabezpečení výuky 
 

Příjmení, jméno, 
titul 

Odborná 
způsobilost 

Pedagogická 
způsobilost 

Praxe 
odborná/pedagogická 

Výuka modulu 

     

     

     

 
 

Metodické postupy výuky 
 

Postupy hodnocení výsledků učení 
 
- Popis průběžného hodnocení v modulech 
- Popis hodnocení na konci jednotlivých modulů 
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Podmínky absolvování modulového rekvalifikačního programu 
 
Vzdělávání v modulovém rekvalifikačním programu podle NSK je ukončeno úspěšným vykonáním 
zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění 
pozdějších předpisů. Dokladem o úspěšném vykonání zkoušky je Osvědčení o získání profesní 
kvalifikace. 

 
Jestliže účastník dosáhne alespoň 80 % účasti na vzdělávání (v kurzu), vystaví se mu Potvrzení o účasti 
v akreditovaném modulovém rekvalifikačním programu. 
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UČEBNÍ PLÁN 
 
 

Název vzdělávací instituce 

 

Adresa vzdělávací instituce 

 

NÁZEV MODULOVÉHO REKVALIFIKAČNÍHO 
PROGRAMU  

(KÓD KVALIFIKACE) 

Název modulu 
Kód 

modulu 

Hodinové dotace Způsob 
ukončení 
modulu 

Teoretická 
výuka 

Praktická 
výuka 

     

     

     

     

     

    Součty 

   CELKEM 

 

 

Optimální trajektorie: 

XXXXX"XXXXX"XXXXX 

 
Vysvětlivky: Šipka mezi kódy modulů (") znamená, že modul za šipkou může být studován až po absolvování 

modulu před šipkou. Lomítko mezi moduly (/) znamená, že dané moduly mohou být studovány v libovolném 

pořadí nebo souběžně. Použití závorek znamená, že označená skupina modulů je soudržným celkem z hlediska 

závaznosti či volitelnosti pořadí. 
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MODULY REKVALIFIKAČNÍHO PROGRAMU  

Název modulu  Kód  

Délka modulu  

Typ modulu  

Vstupní 

předpoklady 

 

Anotace vymezující cíle modulu 

 

Výsledky učení a způsob ověřování  

 

 

 Výsledek učení 

Absolvent modulu bude schopen: 
Způsob ověřování  - konkretizace 

a)    

b)    

c)    

d)    

e)    
 

Učivo / obsah výuky 

-   
-  

Postupy výuky 

 

Způsob ukončení modulu 

 

Doporučená literatura a další informační zdroje (pro lektory) 
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PŘÍLOHA Č. 1 - RÁMCOVÝ ROZVRH HODIN VZOROVÉHO VÝUKOVÉHO DNE  

 

 
Hodina 

číslo 
Od – do Předmět – modul 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   
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PŘÍLOHA Č. 2 - SEZNAM A KVALIFIKACE LEKTORŮ JEDNOTLIVÝCH MODULŮ 
 

Seznam lektorů 

Jméno, 

příjmení, 

popř. titul 

lektora 

Výuka 

modulu  

Odborná 

způsobilost  

Pedagogická 

způsobilost 

Praxe 

odborná/peda

gogická   

Vlastnoruční 

podpis 

lektora/ky 

(souhlas 
s uvedenými 

údaji a se 
zařazením do 
lektorského 

sboru)  
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PŘÍLOHA Č. 3 - VZOR POTVRZENÍ O ÚČASTI 
V AKREDITOVANÉM  MODULOVÉM REKVALIFIKAČNÍM PROGRAMU1  

Název a adresa vzdělávacího zařízení 
 

Modulový rekvalifikační program byl akreditován MŠMT dne ………… pod čj.: ………………. 
 

POTVRZENÍ 
O  Ú Č A S T I  V  M O D U L O V É M  A K R E D I T O V A N É M   

R E K V A L I F I K A Č N Í M  P R O G R A M U  

 
podle vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího 
programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení. 

 
Jméno  Příjmení  titul  účastníka kurzu 

 
Datum a místo narození 

 
absolvoval (a) rekvalifikační program: DOPLŇTE 
pro pracovní činnost: DOPLŇTE. 
Výuka modulového rekvalifikačního programu byla realizována od ……….…. do ……………  
 
v rozsahu …………. hodin teoretické výuky, ……….. hodin praktické výuky.   
 
Profil absolventa modulového rekvalifikačního programu – absolvent modulového rekvalifikačního 
programu je po jeho absolvování připraven: 
 
………………………..  
……………………….                                                                                
……………………….                                                                                
………………………                                                                                 
 
Dle vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb., toto osvědčení o účasti v akreditovaném modulovém vzdělávacím 
programu nenahrazuje doklad o úspěšném absolvování odborné zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., 
o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. 
 
V …………………... dne …………… 
 
 ………………………………… …..…………………………..... 

 Eva Nováková  Pavel Černý 
 garant kurzu L.S. statutární zástupce vzdělávacího zařízení 

 
1 Vyplňte jeden ze vzorů. Dvoustránkový vzor pro profesní kvalifikace je ke stažení na 
www.msmt.cz/vzdelavani/dalsivzdělávání/rekvalifikace 
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Název a adresa zařízení 
 

Škola je zařazena do rejstříku škol a školských zařízení/Studijní program akreditován MŠMT* dne 
………… pod čj.: ………………. 

 

POTVRZENÍ 
O  Ú Č A S T I  V  A K R E D I T O V A N É M  M O D U L O V É M  

R E K V A L I F I K A Č N Í M  P R O G R A M U  

 
po úspěšném ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu realizovaného dle § 108, odst. 2, 
písm. c) zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, školou* v rámci oboru 
vzdělání, který má zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení nebo vysokou školou s akreditovaným 
studijním programem podle zvláštního právního předpisu 
 

Jméno  Příjmení  titul  účastníka kurzu 
Datum a místo narození 

 
 
absolvoval (a) rekvalifikační program:  ….. DOPLŇTE 
pro pracovní činnost:  ….DOPLŇTE. 
Výuka programu byla realizována od ……….…. do …………… v rozsahu ------- hodin teoretické výuky,  ….. 
hodin praktické výuky.   
 
Profil absolventa modulového rekvalifikačního programu – absolvent programu je po jeho absolvování 
připraven: 
 
………………………..  
……………………….                                                                                
……………………….                                                                                
………………………                                                                                 
 
Dle vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb. toto osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu 
nenahrazuje doklad o úspěšném absolvování odborné zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování 
a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. 
 
 
V …………………... dne …………… 
 
 ………………………………… …..…………………………..... 

 JMÉNO PŘÍJMENÍ  JMÉNO PŘÍJMENÍ 
 garant kurzu L.S. statutární zástupce vzdělávacího zařízení 

 
* Nehodící se vypustí.  
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PŘÍLOHA Č. 4 - ZPŮSOB ZJIŠŤOVÁNÍ ZPĚTNÉ VAZBY OD ÚČASTNÍKŮ  
 

Název vzdělávací instituce 
Hodnocení spokojenosti s kurzem 

 
 
Název  modulového rekvalifikačního programu:  
Termín konání kurzu (od – do): 
 
 
Vážená účastnice kurzu, 
Vážený účastníku kurzu, 
 
žádáme Vás o vyjádření Vaši spokojenosti s obsahem a průběhem tohoto rekvalifikačního kurzu.  Vaše 
hodnocení a názory budou použity pouze pro zkvalitnění modulového rekvalifikačního programu a 
další práce realizátorů kurzu, jsou zcela interní a nebude s nimi jinak nakládáno. 
 
 
Děkujeme                                                                                                         ……………………….. 
                                                                                                                             Garant kurzu 
 
 
 
1. Hodnotíte tento modulový rekvalifikační program za osobně přínosný?    (Odpověď 

zaškrtněte) 
 

Ano 
 
Spíše ano 
 
Spíše ne 
 
Ne   

 
 
2. Získali jste znalosti a dovednosti, které jste očekávali?  

 
Ano 
 
Spíše ano 
 
Spíše ne 
 
Ne   
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3. Myslíte si, že získané znalosti a zkušenosti z tohoto kurzu uplatníte ve Vaší praxi? 

 
Ano  
 
Spíše ano 
 
Spíše ne 
 
Ne 

 
 
4. Byl pro Vás rozsah probíraného učiva dostačující? 

 
Ano  
 
Spíše ano 
 
Spíše ne 
 
Ne  

 
 
5. Byl (a) jste spokojen (a) s rozsahem a kvalitou praktické výuky? 

 
Ano 

 
Spíše ano 
 
Spíše ne 
 
Ne 

 
6. Byl (a) jste spokojen (a) s rozsahem a kvalitou teoretické výuky? 

 
Ano 
 
Spíše ano 
 
Spíše ne 
 
Ne 
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7. Byl výklad učiva pro Vás dostatečně srozumitelný a názorný? 

 

Ano 
 
Spíše ano 
 
Spíše ne 
 
Ne 
 

8. Která témata byla nejvíce zajímavá? 

 
 
 
9. Vyhovovala Vám organizace výuky? 

 

Ano 
 
Spíše ano 
 
Spíše ne 
 
Ne 

 
10. Co byste v modulovém rekvalifikačním programu a ve výuce zlepšil/-a? 

 
 
11. Celkové hodnocení modulového rekvalifikačního programu (stupnice známek jako ve škole 1–

5): 
 
 

 

Vaše další komentáře a připomínky. Zejména k označení Spíše ne, Ne: 
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7.3 MANUÁL PRO REALIZACI VSTUPNÍ DIAGNOSTIKY PROFESNÍCH KOMPETENCÍ 

 
Obsah: 

 
PRÁCE S MANUÁLEM .................................................................................................................................... 62 
CO NAZÝVÁME VSTUPNÍ DIAGNOSTIKOU PROFESNÍCH KOMPETENCÍ? ......................................................... 62 
PROČ MÁ SMYSL REALIZOVAT VSTUPNÍ DIAGNOSTIKU PROFESNÍCH KOMPETENCÍ? ..................................... 62 
VSTUPNÍ DIAGNOSTIKA PROFESNÍCH KOMPETENCÍ JAKO VÝCHODISKO PRO INDIVIDUALIZACI REKVALIFIKACÍ
 ..................................................................................................................................................................... 62 
VSTUPNÍ DIAGNOSTIKA PROFESNÍCH KOMPETENCÍ A ÚČASTNÍK VZDĚLÁVÁNÍ ............................................. 63 
JAK POSTUPOVAT PŘI VSTUPNÍ DIAGNOSTICE PROFESNÍCH KOMPETENCÍ? .................................................. 63 

FÁZE POZNÁVACÍ ................................................................................................................................................... 64 
FÁZE IDENTIFIKACE VSTUPNÍCH PROFESNÍCH KOMPETENCÍ ÚČASTNÍKA .............................................................................. 64 
FÁZE DOKLADOVÁNÍ JIŽ IDENTIFIKOVANÝCH VSTUPNÍCH PROFESNÍCH KOMPETENCÍ ÚČASTNÍKA .............................................. 65 

DOKLADOVÁNÍ KOMPETENCÍ V RÁMCI VSTUPNÍ DIAGNOSTIKY PROFESNÍCH KOMPETENCÍ .......................... 65 
VÝSLEDKY PRACOVNÍ ČINNOSTI ÚČASTNÍKA ................................................................................................................. 66 
DOKUMENTACE PRACOVNÍ ČINNOSTI ÚČASTNÍKA .......................................................................................................... 66 
DEKLARATIVNÍ METODY .......................................................................................................................................... 67 
PORTFOLIO ........................................................................................................................................................... 67 

VYHODNOCENÍ VSTUPNÍ DIAGNOSTIKA PROFESNÍCH KOMPETENCÍ ............................................................. 67 
PROMÍTNUTÍ VÝSLEDKŮ VSTUPNÍ DIAGNOSTIKY PROFESNÍCH KOMPETENCÍ DO REALIZACE REKVALIFIKACE 68 
 
 
 
Zkratky: 

 

NSK - Národní soustava kvalifikací 
KVASAR - KVAlita Systému Akreditací a Rekvalifikací, projekt MPSV 
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PRÁCE S MANUÁLEM 
V rámci projektu KVASAR jsou pilotně ověřovány modulově vytvořené rekvalifikační programy. 
Součástí ověřování je i vstupní diagnostika profesních kompetencí účastníků rekvalifikací. Předložený 
manuál byl připraven pro lektory, kteří budou vstupní diagnostiku profesních kompetencí realizovat 
(lektor průvodce). Manuál je stručně provede činnostmi, kterými je vstupní diagnostika profesních 
kompetencí naplňována.  
Pro porozumění textu manuálu je nezbytná zevrubná znalost Národní soustavy kvalifikací, zejména 
profesního a hodnoticího standardu příslušné profesní kvalifikace. 

 
CO NAZÝVÁME VSTUPNÍ DIAGNOSTIKOU PROFESNÍCH KOMPETENCÍ?  
Vstupní diagnostika profesních kompetencí tvoří soubor činností, jejichž cílem je rozpoznat 
(identifikovat) a doložit (dokladovat, osvědčit) stávající profesní kompetence účastníka vzdělávání.  
Vstupní diagnostika profesních kompetencí účastníka rekvalifikace probíhá vždy před zahájením výuky, 
a to s předstihem několika dnů, aby její výsledky mohly být při výuce zohledněny.  

 
PROČ MÁ SMYSL REALIZOVAT VSTUPNÍ DIAGNOSTIKU PROFESNÍCH 
KOMPETENCÍ? 
Většina účastníků rekvalifikací již před vstupem do rekvalifikace získala řadu profesních kompetencí a 
pracovních zkušeností. Jedná se jednak o kompetence, které využívali při výkonu své dosavadní 
profese, jednak o kompetence, které získali mimo své pracovní uplatnění - např. při práci v domácnosti, 
při péči o domácí zvířata (užitková jako jsou králicí, slepice apod., ale i zvířata, která jsou vnímána jako 
hobby - např. akvarijní rybičky, plazy apod.), při výpomoci sousedům a kamarádům, při realizaci svých 
koníčků a trávení volného času.  
Je možné, že některé z těchto kompetencí jsou využitelné při vzdělávání v rekvalifikačním programu. 
Dospělí neradi ztrácejí čas, ve kterém se mají učit to, co již ovládají; jsou ochotni se učit tomu, co 
vyhodnotí jako pro ně důležité a potřebné. Pokud některý z účastníků rekvalifikace již disponuje 
kompetencemi, které jsou obsahem rekvalifikačního vzdělávání, může ztrácet motivaci k tomuto 
vzdělávání.  

 
VSTUPNÍ DIAGNOSTIKA PROFESNÍCH KOMPETENCÍ JAKO VÝCHODISKO PRO 
INDIVIDUALIZACI REKVALIFIKACÍ 
Vzdělávání by i pro dospělé účastníky mělo být přívětivé a motivační. Diagnostika vstupních profesních 
kompetencí je jednou z možností, jak toto vzdělávání zlepšit. Rekvalifikační program může být pro 
účastníka, u kterého bude jednoznačně dokladováno, že disponuje některou z kompetencí obsažených 
v profesním standardu dané profesní kvalifikace, zkrácen tak, aby si nemusel znovu osvojovat to, čím 
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již dostatečně disponuje. Vstupní diagnostiku profesních kompetencí lze tedy chápat jako určité 
východisko pro individualizaci rekvalifikací, jejich přizpůsobení účastníkům na míru. 
Zásadou by však mělo být – pokud jsou účastníkovi identifikovány určité kompetence a účastník je 
dostatečně dokladuje, ale chce realizovat rekvalifikaci v plném rozsahu, bude mu to umožněno. Vedou 
ho k tomu jeho individuální důvody - např. nevěří si, obává se, že jeho neúčast bude lektor, který bude 
posléze u zkoušky, vnímat jako nezájem apod. Úkolem lektora – průvodce je optimalizovat podmínky 
pro vzdělávání všech účastníků vzdělávání, ne je komplikovat a vytvářet situace, ve kterých se účastník 
cítí nejistě.  

 
VSTUPNÍ DIAGNOSTIKA PROFESNÍCH KOMPETENCÍ A ÚČASTNÍK VZDĚLÁVÁNÍ 
Vstupní diagnostika je pro účastníka příležitost poznat a uvědomit si své profesní kompetence. to 
v některých případech vede ke zlepšení sebehodnocení a zvýšení sebevědomí účastníka. Toho je 
potom vhodné využít jako motivace pro jeho vzdělávání, a to v rekvalifikaci i po ní. Sebehodnocení však 
musí být přiměřené – zde záleží na práci lektora – průvodce, který realizuje vstupní diagnostiku. 
Zlepšení sebehodnocení účastníka je třeba chápat jako zásadní benefit – ten, kdo sám sebe vnímá jako 
jednotlivce, který již něco umí, je schopen se něco naučit i v rekvalifikaci, má šanci vše úspěšně 
zvládnout, začít sám se sebou pracovat. 
Identifikace a dokladování kompetencí vede často účastníka k hodnocení své dosavadní profesní dráhy 
stejně jako k úvahám o jejím dalším vývoji. Vstupní diagnostika profesních kompetencí se tedy pro 
někoho může stát určitou životní bilancí a mezníkem, který významně ovlivní jeho další životní 
směřování. 
Pokud byl účastník vstupní diagnostiky profesních kompetencí zařazen do rekvalifikace na základě 
doporučení Úřadu práce, lze očekávat, že pracovníci Úřadu práce s ním již vedli rozhovory a posuzovali 
jeho možnosti a zájmy. Je tedy možné, že v určitých případech má účastník zpracovanou např. bilanci 
kompetencí, profesní profil apod. Vstupní diagnostika profesních kompetencí je specifická tím, že 
identifikaci kompetencí účastníka rekvalifikace vztahuje k určenému profesnímu a hodnoticímu 
standardu NSK.   

 
JAK POSTUPOVAT PŘI VSTUPNÍ DIAGNOSTICE PROFESNÍCH KOMPETENCÍ?  
Činnosti, jejichž souhrn tvoří vstupní diagnostiku profesních kompetencí, lze rozčlenit do následujících 
fází:  
 

• fáze poznávací, 

• fáze identifikace profesních kompetencí účastníka, 

• fáze dokladování již identifikovaných profesních kompetencí účastníka, 

• fáze vyhodnocení vstupní diagnostiky profesních kompetencí účastníka. 
 
Uvedené fáze se navzájem překrývají a doplňují, měly by však být realizovány v uvedené posloupnosti. 
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Lektor – průvodce účastníka velmi podrobně seznámí s tím, proč se vstupní diagnostika profesních 
kompetencí realizuje, jaké jsou její výhody, ale i možná negativa. Účastník si musí být vědom toho, že 
pokud udává nepravdivé informace, poškozuje především sám sebe. Každá rekvalifikace je ukončena 
zkouškou, ve které jsou ověřovány všechny standardem NSK předepsané kompetence. Pokud tedy 
účastník předstírá, že disponuje určitými kompetencemi, pravděpodobně zkoušku nezvládne a 
rekvalifikace nepřinese žádoucí výsledek. 

 
Fáze poznávací 
Cílem této fáze je seznámit se s účastníkem a při společné komunikaci navodit pro celý proces 
diagnostiky atmosféru důvěry a bezpečí. Důležité je najít společný jazyk, způsob vyjadřování, kterému 
bude účastník rozumět.  
Lektor – průvodce se nejdříve seznámí se životopisem účastníka, s jeho studijní i pracovní historií, které 
jsou součástí přihlášky k rekvalifikaci. Nejvhodnější je zadání tzv. volného životopisu, ten by měl 
lektorovi – průvodci přinést nejvíce informací o účastníkovi rekvalifikace. Studijní i profesní historii 
musí účastník doložit – doklady o formálním i neformálním vzdělávání, doklady o průběhu zaměstnání. 
Upřesnění informací obsažených v životopisu získá lektor – průvodce v rozhovoru s účastníkem. 
V rozhovoru lektor – průvodce vhodně kladenými otázkami ověřuje údaje ze životopisu a doplňuje. 
Pozornost věnuje především pracovním zkušenostem účastníka, ale i jeho zájmům, trávení volného 
času, péči o rodinu atd., a to zejména podle zaměření dané profesní kvalifikace. Rozhovor vede lektor 
klidně, vstřícně … 
Lektor – průvodce se také zevrubně seznámí s profesním a hodnoticím standardem profesní 
kvalifikace, k získání informací, které vedou k rekvalifikaci účastníka. 

 
Fáze identifikace vstupních profesních kompetencí účastníka 
Cílem této fáze je identifikovat ty profesní kompetence účastníka, které se vztahují k profesnímu, resp. 
hodnoticímu standardu NSK příslušné profesní kvalifikace. K tomu lektor – průvodce využije 
Sebehodnotícího formuláře (viz Příloha č. 1 Sebehodnotící formulář), který musí pro účastníka 
vzdělávání připravit. Sebehodnotící formulář vychází z hodnoticího standardu dané profesní 
kvalifikace, obsahuje tedy všechny kompetence uvedené v profesní kvalifikaci a jim odpovídající 
všechna kritéria, která příslušnou kompetenci konkretizují. Ve sloupci nazvaném „Způsob ověřování“ 
je uveden způsob ověřování podle standardu NSK, způsob ověřování opět zpřesňuje kompetenci (rozdíl 
mezi „o něčem mluvit a něco vykonat“) a jasně uvádí, jak bude kompetence v průběhu zkoušky 
(program se uzavírá zkouškou) ověřována. Sloupec Sebehodnocení vyplní účastník na základě vlastní 
úvahy, musí se vyjádřit ke každé kompetenci, resp. kritériu dané profesní kvalifikace.  
Lektor – průvodce odhadne, zda je vhodnější nechat účastníka vyplnit Sebehodnotící formulář doma, 
či jej s jeho pomocí účastník vyplní na místě. Vyplnění doma předpokládá více času a promýšlení, 
ovšem nemusí k tomu vždy dojít. Proto u některých účastníků, u kterých se nezdá být jisté, že skutečně 
formulář poctivě vyplní, je jednodušší vyplnit formulář spolu s ním.  
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Důležité je, aby účastník usiloval o to, vybavit si všechny relevantní situace, kterých by mohl při 
vyplňování využít.  
Vyplnění Sebehodnotícího formuláře účastníkem je prvním krokem k identifikaci jeho kompetencí. 
Následně se lektor – průvodce s vyplněným Sebehodnotícím formulářem zevrubně seznámí. Společně 
s účastníkem pak diskutují o každé kompetenci, resp. kritériu; lektor – průvodce vede účastníka 
k tomu, aby si vybavil, kde se s kompetencí, o které se domnívá, že jí disponuje, seznámil, které činnosti 
vztahující se k uvedené kompetenci vykonával, jak dlouho, jak často, s jakým výsledkem, kdo jeho práci 
přejímal či kontroloval a jak jeho práci a její výsledky hodnotil. Při komunikaci o kompetencích 
účastníka může lektor – průvodce využít parametry pro hodnocení kritérií jednotlivých kompetencí, 
které jsou obsaženy ve formuláři pro hodnocení účastníka zkoušky.  
Výsledkem popisované fáze je nejen identifikace profesních kompetencí účastníka, ale i návrh toho, 
jak může účastník svou kompetenci prokázat. 

 
Fáze dokladování již identifikovaných vstupních profesních kompetencí 
účastníka 
Dokladování získání kompetence musí být jednoznačné a průkazné, proto budou využity některé z níže 
uvedených postupů či jejich kombinace. Uvedené postupy jsou využívány v zahraničí, lze je proto 
vnímat jako ověřené a dostatečně vyhovující. 
 
Lektor – průvodce komunikuje s účastníkem podrobně o každé kompetenci, i o těch, o kterých se 
účastník domnívá, že jimi nedisponuje. V některých případech se může účastník rozpomenout na 
situace, které si sám při vyplňování nevybavil a ve kterých některou z kompetencí uvedených 
v Sebehodnoticím formuláři využil. V jiných případech se v průběhu rozhovoru může ukázat, že 
účastník své kompetence nadhodnotil. 
 
Lektor – průvodce do Sebehodnoticího formuláře zaznamenává jednak do sloupce „Kde získal“, jednak 
do sloupce „Vyjádření lektora – průvodce“. Ve sloupci „Kde získal“ zaznamená lektor – průvodce 
stručně ale výstižně např. název firmy, deklarace účastníka atd., každému záznamu přidělí kód (např. 
D1, D2). Pod tímto kódem budou potom dodány – v případě, že je to možné – reálné doklady např. 
hodnoticí formulář vyplněný zaměstnavatelem.  

 
DOKLADOVÁNÍ KOMPETENCÍ V RÁMCI VSTUPNÍ DIAGNOSTIKY PROFESNÍCH 
KOMPETENCÍ 
Každý doklad bude označen písmenem D a číslem (viz Příloha č. 2 Sebehodnocení, vyjádření 
zaměstnavatele).  
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Výsledky pracovní činnosti účastníka 
 
Výsledkem činnosti některých profesních kvalifikací je určitý výrobek (u jiných profesních kvalifikací to 
může být služba), kterým může být např. pokrm, police, ale také projektová dokumentace, technická 
dokumentace apod.: 
 
 Účastník proto může dokladovat své profesní kompetence tím, že přinese výrobek, který zhotovil. Je 
však důležité, aby prokázal, že se jedná právě o výrobek, který samostatně zhotovil, to lze dokladovat 
pomocí fotografií, videa apod. 
  
 Pomocí videa či fotografií lze dokumentovat také výrobek, který není trvanlivý (pokrm), přenosný 
(zahradní altán) či uchovatelný (květinové aranžmá). 
 
V obou uvedených případech by měly video či fotografie, které hotovení výrobku dokladují, zachycovat 
nejen výsledný stav, ale také průběh přípravy výrobku, jednotlivé fáze jeho přípravy, a to vždy tak, aby 
bylo jasné, že tím, kdo výrobek zhotovuje, je právě účastník diagnostiky. Video či fotodokumentace 
musí také být dostatečně podrobná a zachycovat i detaily zpracování. 
 
Lektor – průvodce vede s účastníkem rozhovor, ve kterém účastník objasní svůj postup, užití surovin, 
volbu materiálů, nástrojů apod.  Lektor – průvodce si tak ověřuje, zda účastník skutečně rozumí 
ověřovaným činnostem.  
Lektor – průvodce na základě předložených výsledků činnosti účastníka, jejich foto či video 
dokumentace a na základě rozhovoru doporučí či nedoporučí kompetenci, resp. kritérium k uznání či 
neuznání. 

 
Dokumentace pracovní činnosti účastníka 
 
V tomto případě se jedná o dokumentaci pracovní činnosti, která nemá hmotné výsledky, které by bylo 
možné posoudit. Jedná se především o profesní kvalifikace, které mají charakter služby (např. 
průvodce, pokladní, recepční apod.). Postup dokladování je obdobný jako v předešlém případě – video 
dokumentace průběhu pracovní činnosti. Dokumentování pracovní činnosti by mělo být dostatečně 
dlouhé, aby bylo možné činnost posoudit.  
Lektor – průvodce opět klade účastníkovi při pozorování otázky, kterými se snaží zjistit, jak účastník 
předváděné činnosti rozumí, zda se nejedná o pouhou nápodobu. A opět na závěr doporučí či 
nedoporučí kompetenci, resp. kritéria k uznání. 
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Deklarativní metody 
 
a) To, že účastník disponuje určitým kompetencemi, potvrzuje třetí osoba, kterou nejčastěji 

bývá zaměstnavatel, kolega z práce, popř. zákazník. Potvrzení by mělo být strukturované, 
nejlépe je pro tento účel využít formulář (viz Příloha č. 6 Formulář_zkouška), který je 
obdobou Sebehodnotícího formuláře. V některých zemích je neodpovídající hodnocení 
kompetencí finančně sankcionováno. 
Uvedená metoda je dobře využitelná při rekvalifikaci, kterou realizuje zaměstnavatel, ten 
disponuje řadou dokladů o pracovních kompetencích svých zaměstnanců. 
 

b) Prohlášení účastníka, kterým deklaruje, že uvedenými kompetencemi disponuje.  
 
c) Specifickým druhem deklarace je doklad o formálním či neformálním vzdělávání. Na 

základě těchto dokladů není vždy možné jednoznačně identifikovat skutečné pracovní 
kompetence účastníka, proto je často potřebné získat podrobnější informace - např. Europass 
– dodatek k osvědčení, výpis z učebních osnov, podle kterých byl účastník vzděláván apod.   

 
Využívání deklarativních metod musí lektor – průvodce vždy velmi dobře promyslet, aby nedošlo 
k jejich zneužití, které by s největší pravděpodobností bylo v konečné fázi pro účastníka nevýhodné. 

 
Portfolio 
Portfolio je souhrnná metoda, ve které se mohou uplatnit všechny výše uvedené metody. Portfolio 
tvoří soubor dokladů o kompetencích účastníka. Kompetence účastníka mohou být doloženy 
metodami deklarativními, mohou je tvořit výsledky pracovní činnosti účastníka či dokumentace 
pracovní činnosti účastníka. 

 
VYHODNOCENÍ VSTUPNÍ DIAGNOSTIKA PROFESNÍCH KOMPETENCÍ  
Na základě shromážděných důkazů, dokladů, rozhovorů atd. doplní lektor – průvodce své doporučení 
do Sebehodnoticího formuláře účastníka (viz Příloha č. 1 Sebehodnoticí formulář, sloupec „Doporučení 
lektora – průvodce“). Lektor – průvodce se rozhoduje objektivně, na základě hluboké úvahy. Nemusí 
akceptovat žádný z předložených důkazů, ale měl by zdůvodnit, proč důkaz nepřijímá (viz Příloha č. 1 
Sebehodnoticí formulář).  
Vyplněný Sebehodnoticí formulář předá lektor – průvodce lektorovi odpovědnému za přípravu a 
realizaci rekvalifikace. 
  
Lektor odpovědný za přípravu a realizaci rekvalifikace tak postupně získá Sebehodnoticí formuláře od 
všech účastníků rekvalifikace. Někteří z účastníků rekvalifikace nebudou mít o vstupní diagnostiku 
zájem, přesto by se jí však měli zúčastnit – jednak se lépe seznámí s obsahem rekvalifikace, jednak je 
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možné, že přeci jen společně s lektorem – průvodcem objeví profesní kompetence, které si do té doby 
neuvědomovali.  
 
V některých případech nemá smysl uznávat samotná kritéria, jsou totiž navzájem v jedné kompetenci 
natolik provázaná, že je nejde pro potřeby vzdělávání jednoduše oddělit. Zda lze či nelze uznat 
jednotlivá kritéria, musí rozhodnout lektor odpovědný za přípravu a realizaci rekvalifikace, který je 
odborníkem pro danou profesní kvalifikaci. 

 
PROMÍTNUTÍ VÝSLEDKŮ VSTUPNÍ DIAGNOSTIKY PROFESNÍCH KOMPETENCÍ 
DO REALIZACE REKVALIFIKACE 
 
Lektor odpovědný za přípravu a realizaci rekvalifikace se pečlivě seznámí s předloženými 
Sebehodnotícími formuláři a vytvoří si přehled kompetencí, resp. kritérií, které lze jednotlivým 
účastníkům rekvalifikace uznat (viz Příloha č. 3 Přehled).  
 
Na základě přehledu kompetencí jednotlivých účastníků upraví učební plán – nejprve společný pro 
všechny (to lze pouze v případě, že některou kompetencí, resp. kritériem disponují všichni), potom pro 
jednotlivé účastníky rekvalifikace. Celkem tedy bude pro rekvalifikaci několik učebních plánů (viz 
Příloha č. 4 Učební plány): 
 

a) celkový učební plán, který zahrnuje celkovou dobu realizace rekvalifikace, 
b) upravený učební plán – lze zpracovat v případě, ve kterém byla všem účastníkům rekvalifikace 

uznána shodná kompetence, resp. Kritérium, 
c) učební plány pro ty účastníky rekvalifikace, kterým byla uznána některá z kompetencí, resp. 

Kritérií. 
 
Následně bude vytvořen rozvrh (viz Příloha č. 5 Rozvrh) - k celkovému učebnímu plánu, k upravenému 
učebnímu plánu, k učebním plánům jednotlivých účastníků.
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7.4 PŘÍLOHY K MANUÁLU PRO REALIZACI VSTUPNÍ DIAGNOSTIKY PROFESNÍCH 
KOMPETENCÍ 

 
Příloha č. 1 Sebehodnotící formulář  
Příloha č. 2 Sebehodnocení, vyjádření zaměstnavatele  
Příloha č. 3 Přehled 
Příloha č. 4 Učební plány 
Příloha č. 5 Rozvrh 
Příloha č. 6 Formulář_zkouška 
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Profesní kvalifikace 65-014-E

Název a adresa vzdělávací instituce datum realizace diagnostiky
Příjmení a jméno účastníka datum narození 

Sebehodnocení
Ovládá ANO - NE

a) Připravit pracoviště k provozu praktické NE

b) Převzít pracovní úkoly podle pracovních plánů praktické NE

c) Dodržovat posloupnost prací a časový harmonogram praktické NE

d) Vykonat drobnou, nenáročnou opravu a údržbu inventáře, zařízení, budovy praktické ANO D1 - pracoval jako školník v ZŠ oprava židlí, zámků, stolů, pomůcek 8 let, podle potřeby, několikrát v týdnu doporučuji uznat

e)  Zkontrolovat funkčnost zařízení v prostoru pro hotelové hosty a předat informace o jejich 

stavu praktické ANO D1 - pracoval jako školník v ZŠ kontrola topení, vody, nábytku apod. 8 let, podle potřeby, několikrát v týdnu doporučuji uznat

f)  Vysvětlit, jakým způsobem lze zajistit uzavírání budovy v souladu s provozním řádem 

ústní NE

g)  Uvést, jak probíhá kontrola dodržování provozního řádu ústní NE

h)  Ošetřit, uložit a zabezpečit inventář po ukončení provozu praktické NE

Sebehodnocení
Ovládá ANO - NE

a) Zajistit drobné pochůzky podle požadavků hosta praktické ANO D2 - deklaruje pochůzky pro školu i rodinu 8 let, podle potřeby, několikrát v týdnu doporučuji uznat

b) Zabezpečit zavazadla hostů podle jejich požadavků praktické ANO D2 - deklaruje zabezpečení zavazadel na akcích školy každý rok 2x hory, 4x  škola v přírodě doporučuji uznat

c) Zajistit základní informační služby pro hosty praktické ANO D2 - deklaruje příprava akcí pro žáky - vlastivěda

každý rok 2x Poznáváme naší obec; 

Poznáváme náš region doporučuji uznat

Sebehodnocení
Ovládá ANO - NE

a) Vyjmenovat bezpečnostní pravidla spojená s ochranou majetku a zdraví hostů ústní NE

b) Uvést pravidla BOZP ústní ANO D1 - pracoval jako školník v ZŠ účast na školení podle potřeby nedoporučuji uznat - BOZP je důležité, ale ve škole odlišné (např. ubytování)

c) Uvést pravidla požární ochrany ústní ANO D1 - pracoval jako školník v ZŠ kontrola přístrojů 2x ročně nedoporučuji uznat - PO je důležitá, ale ve škole odlišná (např. ubytování)

d) Vysvětlilt, jaké jsou způsoby zajištění ochrany osobních údajů hostů ústní NE

Jméno a příjmení lektora - průvodce, jeho podpis a datum vyhotovení

Které činnosti vykonával, které úkoly plnil

Které činnosti vykonával, které úkoly plnil

Jak dlouho a jak často činnost vykonával

PRÁCE V UBYTOVACÍM ZAŘÍZENÍ

Příloha č. 1 SEBEHODNOTICÍ FORMULÁŘ

Název kompetence
Zajištění bezpečnosti hostů, BOZP, PO

Hodnoticí kritéria Způsob 
ověřování

Doporučení lektora - průvodceKde získal (např. zaměstnavatel, 

dokument apod.)

Název kompetence
Poskytování služeb spojených s pobytem hostů v ubytovacím zařízení

Hodnoticí kritéria Způsob 
ověřování

Doporučení lektora - průvodceKde získal (např. zaměstnavatel, 

dokument apod.)

VI, s.r.o. Město, Ulice 242

Školník, Kemal

Název kompetence
Práce spojené s provozem ubytovacího zařízení

Hodnoticí kritéria Způsob 
ověřování

Doporučení lektora - průvodceKde získal (např. zaměstnavatel, 

dokument apod.)

Které činnosti vykonával, které úkoly plnil
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Projekt KVASAR
Zvyšování kvality a efektivity systému dalšího vzdělávání ve spolupráci se zaměstnavateli
CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_020/0007502

Profesní kvalifikace 65-014-E

Název a adresa zaměstnavatele datum  

Příjmení a jméno pověřěného zástupce zaměstnavatele podpis

Příjmení a jméno účastníka datum narození 

Sebehodnocení účastníka 

Ovládá ANO-NE

a) Připravit pracoviště k provozu praktické NE
b) Převzít pracovní úkoly podle pracovních plánů praktické NE
c) Dodržovat posloupnost prací a časový harmonogram praktické NE
d) Vykonat drobnou, nenáročnou opravu a údržbu inventáře, zařízení, budovy praktické ANO D1 - pracoval jako školník v ZŠ Ano, pan Š. rychle a úspěšně opravoval dveře, lavice, okna apod. Ano, pan Š. rychle a úspěšně opravoval dveře, lavice, okna apod.
e)  Zkontrolovat funkčnost zařízení v prostoru pro hotelové hosty a předat informace o jejich 
stavu praktické ANO D1 - pracoval jako školník v ZŠ

Ano, pan Š. spolehlivě kontroloval stav učeben, tělocvičny atd., zapisoval zjištěné 
závady 

Ano, pan Š. spolehlivě kontroloval stav učeben, tělocvičny atd., zapisoval zjištěné 
závady 

f)  Vysvětlit, jakým způsobem lze zajistit uzavírání budovy v souladu s provozním řádem ústní NE
g)  Uvést, jak probíhá kontrola dodržování provozního řádu ústní NE
h)  Ošetřit, uložit a zabezpečit inventář po ukončení provozu praktické NE

Sebehodnocení

Ovládá ANO - NE

a) Zajistit drobné pochůzky podle požadavků hosta praktické ANO D1 - pracoval jako školník v ZŠ Pan Š. vykonával různé pochůzky pro potřeby školy Pan Š. vykonával různé pochůzky pro potřeby školy
b) Zabezpečit zavazadla hostů podle jejich požadavků praktické ANO D1 - pracoval jako školník v ZŠ Pan Š. zajišťoval bezpečnost aktovek žáků i jejich zavazadel na lyžařských kurzech Pan Š. zajišťoval bezpečnost aktovek žáků i jejich zavazadel na lyžařských kurzech
c) Zajistit základní informační služby pro hosty praktické ANO D1 - pracoval jako školník v ZŠ Pan Š. připravoval pro žáky školy vlastivědné vycházky Pan Š. připravoval pro žáky školy vlastivědné vycházky

Sebehodnocení

Ovládá ANO - NE

a) Vyjmenovat bezpečnostní pravidla spojená s ochranou majetku a zdraví hostů ústní NE
b) Uvést pravidla BOZP ústní ANO D1 - pracoval jako školník v ZŠ Pan Š. se pravidelně účastnil školení BOZP Pan Š. se pravidelně účastnil školení BOZP
c) Uvést pravidla požární ochrany ústní ANO D1 - pracoval jako školník v ZŠ Pan Š. se pravidelně účastnil školení PO Pan Š. se pravidelně účastnil školení PO
d) Vysvětlilt, jaké jsou způsoby zajištění ochrany osobních údajů hostů ústní NE

Podpis a razítko zaměstnavatele, datum vyhotovení

PRÁCE V UBYTOVACÍM ZAŘÍZENÍ

Název kompetence

Hodnoticí kritéria Způsob 

ověřování

Jak dlouho a jak často uvedené činnosti vykonával?

Zaměstnavatel, Cecil
ZŠ, Město, Na vrchu

Školník, Kemal

Název kompetence

Práce spojené s provozem ubytovacího zařízení
Vyjádření zaměstnavatele - které činnosti vykonával, které úkoly plnil

Vyjádření zaměstnavatele - které činnosti vykonával, které úkoly plnil

Vyjádření zaměstnavatele - které činnosti vykonával, které úkoly plnil

Příloha č. 2 SEBEHODNOCENÍ, VYJÁDŘENÍ ZAMĚSTNAVATELE

Název kompetence

Zajištění bezpečnosti hostů, BOZP, PO
Hodnoticí kritéria Způsob 

ověřování

Kde získal (např. zaměstnavatel, dokument 
apod.)

Vyjádření zaměstnavatele - které činnosti vykonával, které úkoly plnil

Poskytování služeb spojených s pobytem hostů v ubytovacím zařízení
Hodnoticí kritéria Způsob 

ověřování

Kde získal (např. zaměstnavatel, dokument 
apod.)

Vyjádření zaměstnavatele - které činnosti vykonával, které úkoly plnil

Kde získal (např. zaměstnavatel, dokument 

apod.)
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KEMAL ALOIS ZACHAR UTTA KELSI YU XAY

a) Připravit pracoviště k provozu praktické NE ANO NE ANO NE NE NE
b) Převzít pracovní úkoly podle pracovních plánů praktické NE ANO NE ANO NE NE NE
c) Dodržovat posloupnost prací a časový harmonogram praktické NE ANO NE ANO NE NE NE
d) Vykonat drobnou, nenáročnou opravu a údržbu inventáře, zařízení, budovy praktické ANO ANO ANO NE NE NE NE
e)  Zkontrolovat funkčnost zařízení v prostoru pro hotelové hosty a předat informace o jejich stavu praktické ANO NE NE NE NE NE NE
f)  Vysvětlit, jakým způsobem lze zajistit uzavírání budovy v souladu s provozním řádem ústní NE NE NE NE NE NE NE
g)  Uvést, jak probíhá kontrola dodržování provozního řádu ústní NE NE NE NE NE NE NE
h)  Ošetřit, uložit a zabezpečit inventář po ukončení provozu praktické NE ANO NE NE NE NE NE

a) Zajistit drobné pochůzky podle požadavků hosta praktické ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO
b) Zabezpečit zavazadla hostů podle jejich požadavků praktické ANO ANO ANO ANO NE NE ANO
c) Zajistit základní informační služby pro hosty praktické ANO ANO NE ANO NE NE NE

a) Vyjmenovat bezpečnostní pravidla spojená s ochranou majetku a zdraví hostů ústní NE NE NE NE NE NE NE
b) Uvést pravidla BOZP ústní NE NE NE NE NE NE NE
c) Uvést pravidla požární ochrany ústní NE NE NE NE NE NE NE
d) Vysvětlilt, jaké jsou způsoby zajištění ochrany osobních údajů hostů ústní NE NE NE NE NE NE NE

                                             Příloha č. 3 PŘEHLED

jméno a přijmení lektora odpovědného za rekvalifikaci, jeho podpis a datum vyhotovení

Poskytování služeb spojených s pobytem hostů v ubytovacím zařízení

Zajištění bezpečnosti hostů, BOZP, PO

Hodnoticí kritéria Způsob ověřování

Práce spojené s provozem ubytovacího zařízení
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teoretická praktická 
Práce spojené s provozem ubytovacího zařízení PUZ 8 10 praktické a ústní
Technické práce v ubytovacím zařízení TPUZ 6 14 praktické 
Služby hostům SH 8 6 praktické
Bezpečnost hostů, BOZP, PO B-PO 6 2 ústní

28 32
celkem

teoretická praktická 
Práce spojené s provozem ubytovacího zařízení PUZ 8 10 praktické a ústní
Technické práce v ubytovacím zařízení TPUZ 6 14 praktické 
Služby hostům SH 6 5 praktické
Bezpečnost hostů, BOZP, PO B-PO 6 2 ústní

26 31
celkem

teoretická praktická 
Práce spojené s provozem ubytovacího zařízení PUZ 8 10 praktické a ústní
Technické práce v ubytovacím zařízení TPUZ 1 2 praktické 
Služby hostům SH 0 0 praktické
Bezpečnost hostů, BOZP, PO B-PO 6 2 ústní

15 14
celkem

teoretická praktická 
Práce spojené s provozem ubytovacího zařízení PUZ 3 2 praktické a ústní
Technické práce v ubytovacím zařízení TPUZ 2 4 praktické 
Služby hostům SH 0 0 praktické
Bezpečnost hostů, BOZP, PO B-PO 6 2 ústní

11 8
celkem 19

PRÁCE V UBYTOVACÍM ZAŘÍZENÍ

název modulu kód modulu
hodinová dotace výuky způsob ukončení 

modulu

29

Učební plán ALOISE

název vzdělávací instituce adresa vzdělávací instituce

PRÁCE V UBYTOVACÍM ZAŘÍZENÍ

název modulu kód modulu
hodinová dotace výuky způsob ukončení 

modulu

Upravený učební plán

Příloha č. 4 UČEBNÍ PLÁNY

Učební plán Kemala ŠKOLNÍKA

název vzdělávací instituce adresa vzdělávací instituce

název vzdělávací instituce adresa vzdělávací instituce

PRÁCE V UBYTOVACÍM ZAŘÍZENÍ

60

PRÁCE V UBYTOVACÍM ZAŘÍZENÍ

název modulu kód modulu
hodinová dotace výuky způsob ukončení 

modulu

57

název vzdělávací instituce adresa vzdělávací instituce

hodinová dotace výuky
kód modulu způsob ukončení 

modulu
název modulu
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Rozvrh k učebnímu plánu 60 hod.

PONDĚLÍ PUZ- p PUZ- p PUZ- t PUZ- t B-PO-t B-PO-t B-PO-t B-PO-t
ÚTERÝ B-PO-t B-PO-t B-PO-p B-PO-p PUZ- t PUZ- p PUZ- t PUZ- p
STŘEDA TPU-t TPU-p TPU-p TPU-p PUZ- t PUZ- p PUZ- t PUZ- p
ČTVRTEK TPU-t TPU-p TPU-p TPU-p TPU-t TPU-p TPU-p TPU-p
PÁTEK TPU-t TPU-p TPU-p TPU-p TPU-t TPU-p TPU-p TPU-t

PONDĚLÍ PUZ- t PUZ- p PUZ- p PUZ- p SH-t SH-t SH-p SH-p
ÚTERÝ PUZ- t PUZ- p SH-t SH-t SH-t SH-p SH-p SH-t
STŘEDA SH-t SH-p SH-p SH-t

Rozvrh k upravenému učebnímu plánu 57 hod.

PONDĚLÍ PUZ- p PUZ- p PUZ- t PUZ- t B-PO-t B-PO-t B-PO-t B-PO-t
ÚTERÝ B-PO-t B-PO-t B-PO-p B-PO-p PUZ- t PUZ- p PUZ- t PUZ- p
STŘEDA TPU-t TPU-p TPU-p TPU-p PUZ- t PUZ- p PUZ- t PUZ- p
ČTVRTEK TPU-t TPU-p TPU-p TPU-p TPU-t TPU-p TPU-p TPU-p
PÁTEK TPU-t TPU-p TPU-p TPU-p TPU-t TPU-p TPU-p TPU-t

PONDĚLÍ PUZ- t PUZ- p PUZ- p PUZ- p SH-t SH-t SH-p
ÚTERÝ PUZ- t PUZ- p SH-t SH-t SH-t SH-p SH-p
STŘEDA SH-t SH-p SH-p

Př. Rozvrh Kemala Školníka 29 hod.

PONDĚLÍ PUZ- p PUZ- p PUZ- t PUZ- t B-PO-t B-PO-t B-PO-t B-PO-t
ÚTERÝ B-PO-t B-PO-t B-PO-p B-PO-p PUZ- t PUZ- p PUZ- t PUZ- p
STŘEDA TPU-t TPU-p TPU-p PUZ- t PUZ- p PUZ- t PUZ- p
ČTVRTEK
PÁTEK

PONDĚLÍ PUZ- t PUZ- p PUZ- p PUZ- p
ÚTERÝ PUZ- t PUZ- p
STŘEDA

Př. Rozvrh Aloise 19 hod.

PONDĚLÍ PUZ- p PUZ- t B-PO-t B-PO-t B-PO-t B-PO-t
ÚTERÝ B-PO-t B-PO-t B-PO-p B-PO-p
STŘEDA
ČTVRTEK TPU-p TPU-p
PÁTEK TPU-t TPU-p TPU-p TPU-t

PONDĚLÍ PUZ- t
ÚTERÝ PUZ- t PUZ- p
STŘEDA

                                          Příloha č. 5 ROZVRH
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                 Příloha č. 6 FORMULÁŘ_ZKOUŠKA

Jméno kandidáta Příjmení kandidáta Datum narození 
Název školy Adresa školy Datum realizace
Místo realizace Výsledek hodnocení
Jméno hodnotitele Příjmení hodnotitele Podpis hodnotitele

Hodnocení
A/N

soulad s BOZP praktické
soulad s hygienickými předpisy
vhodnost volby postupu práce
soulad se zvoleným pracovním postupem
soulad s vlastním časovým odhadem prací
správnost postupu v případě zjištění nedostatků
výsledek - správně připravené pracoviště

b) Převzít pracovní úkoly podle pracovních plánů praktické
c) Dodržovat posloupnost prací a časový harmonogram praktické

vhodnost volby pracovního postupu praktické
soulad postupu práce s danými kompetencemi 
kvalita výsledku
soulad s pravidly BOZP a PO
vhodnost postupu ověřování funkčnosti praktické
kvalita výsledku kontroly
vhodnost předání zjištěných informací určené osobě 
(včasnost, úplnost, jasnost, srozumitelnost)

f)  Vysvětlit, jakým způsobem lze zajistit uzavírání budovy v souladu s 
provozním řádem ústní
g)  Uvést, jak probíhá kontrola dodržování provozního řádu ústní
h)  Ošetřit, uložit a zabezpečit inventář po ukončení provozu praktické

Hodnoticí kritéria Parametry Způsob ověřování

Práce spojené s provozem ubytovacího zařízení

Poznámky hodnotitele

d) Vykonat drobnou, nenáročnou opravu a údržbu inventáře, zařízení, 
budovy

a) Připravit pracoviště k provozu 

e)  Zkontrolovat funkčnost zařízení v prostoru pro hotelové hosty a předat 
informace o jejich stavu 


