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Informace pro žadatele o akreditaci  

rekvalifikačních programů 

 
Rekvalifikační vzdělávací programy jsou určeny především pro občany, kteří hledají nové 

uplatnění na trhu práce. Řada z těchto lidí je v evidenci uchazečů o zaměstnání na Úřadech 

práce. Cílem rekvalifikačních kurzů je nejen získání znalostí a dovedností potřebných 

pro novou profesi, ale sleduje i psychickou a motivační pomoc. To znamená zajištění 

společenského kontaktu, eliminace společenské izolovanosti, vzájemné pomoci 

při zajišťování uplatnění. 

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (v gesci Ministerstva 

práce a sociálních věcí) dle § 108 odst. 2 zmocňuje Ministerstvo školství, mládeže 

a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) k akreditaci vzdělávacích programů vedoucích 

ke konkrétní pracovní činnosti uplatnitelné na trhu práce. 

MŠMT akredituje rekvalifikační kurzy vedoucí k profesním kvalifikacím dle Národní 

soustavy kvalifikací, dalším pracovním činnostem a další kurzy směřující k „čistým 

rekvalifikacím“ (viz tabulka minimálních hodinových dotací). MŠMT neakredituje kurzy 

zaměřené na přenositelné dovednosti, jako jsou Soft Skills, jazykové dovednosti, motivační 

kurzy apod. Podmínky pro udělení akreditace stanoví vyhláška MŠMT č. 176/2009 Sb., 

kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace 

vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení. Dle této vyhlášky je sestaven 

formulář, na kterém se žádosti o akreditaci předkládají (viz formulář žádosti o akreditaci). 

Žádosti, které nebudou předkládány na předepsaném formuláři, budou vráceny 

k přepracování. 

 

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

vzdělávací program není již schválena profesní kvalifikace dle Národní soustavy 

kvalifikací (www.narodni-kvalifikace.cz), nebo jestli není pracovní činnost upravena 

jiným právním předpisem. 

 

 
Žádosti o akreditaci kurzů směřujících k profesní kvalifikaci (záložka č. 1 tabulky minimálních 

hodinových dotací) předkládejte na formuláři „Žádost o akreditaci – profesní kvalifikace“ 

a postupujte dle pokynů „Pokyny k vyplnění žádosti – profesní kvalifikace“. 

 

Žádosti o akreditaci kurzů směřujících k čisté rekvalifikaci (záložka č. 2 tabulky minimálních 

hodinových dotací) předkládejte na formuláři „Žádost o akreditaci – čistá rekvalifikace“ a postupujte 

dle pokynů „Pokyny k vyplnění žádosti – čistá rekvalifikace“. 

 

Žádosti o akreditaci kurzů směřujících ke zkoušce dle jiného právního předpisu (např. „Strážník 

obecní a městské policie“) předkládejte na formuláři „Žádost o akreditaci – čistá rekvalifikace“ 

a postupujte dle pokynů „Pokyny k vyplnění žádosti – čistá rekvalifikace“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/minimalni-hodinove-dotace-vybranych-rekvalifikacnich-kurzu-1
http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/zadost-o-akreditaci-a-pokyny-k-vyplneni
http://www.narodni-kvalifikace.cz/
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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 

(www.narodni-kvalifikace.cz), zejména se jedná o tyto body: 
- název rekvalifikačního programu = název profesní kvalifikace 

- název pracovní činnosti = název profesní kvalifikace (dle tabulky minimálních 

hodinových dotací) 

- celkový rozsah kurzu musí být minimálně v rozsahu stanoveném v tabulce 

minimálních hodinových dotací (záložka č. 1) 

- všem absolventům kurzu se vydává „Potvrzení o účasti v akreditovaném 

vzdělávacím programu“ (vzor č. 2 PK)  

- závěrečná zkouška se koná u autorizované osoby a musí být realizována dle zákona 

č. 179/2006 Sb. Úspěšným absolventům je navíc vydáváno Osvědčení o získání 

profesní kvalifikace. 

 

V případě, že pracovní činnost směřuje k „čisté rekvalifikaci“: 

- název rekvalifikačního programu musí být v souladu s názvem pracovní činnosti 

- název pracovní činnosti musí být dle tabulky minimálních hodinových dotací  

- profil absolventa musí být v souladu s učebním plánem 

- obsah učebního plánu není striktně stanoven, musí obsahovat pouze Poučení 

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci   

- celkový rozsah kurzu musí být minimálně v rozsahu stanoveném v tabulce 

minimálních hodinových dotací  

- závěrečná zkouška se koná u vzdělávacího zařízení před 3 člennou zkušební komisí  

- úspěšným absolventům kurzu se vydává „Osvědčení o rekvalifikaci“ (vzor č. 1) 

 

V případě, že pracovní činnost je upravena jiným právním předpisem, musí být celá 

žádost v souladu s daným právním předpisem (např. pracovní činnost „Strážník obecní 

a městské policie“) 

- název rekvalifikačního programu musí být v souladu s názvem pracovní činnosti 

- název pracovní činnosti musí být dle tabulky minimálních hodinových dotací  

- učební plán musí být v souladu s právním předpisem, navíc musí obsahovat Poučení 

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (pokud není již součástí zvláštního právního 

předpisu) 

- celkový rozsah kurzu musí být minimálně v rozsahu stanoveném v tabulce 

minimálních hodinových dotací  

- všem absolventům kurzu se vydává „Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím 

programu“ (vzor č. 3 ZVLPP) 

- závěrečná zkouška se koná dle zvláštního právního předpisu 

http://www.narodni-kvalifikace.cz/
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Souhrnné informace k žádosti o akreditaci 

1. Dříve udělené akreditace se neprodlužují, pro udělení akreditace je nutné podat novou 

žádost, včetně všech náležitostí a příloh. 

 

2. Náležitosti podávaných žádostí (tzn. název pracovní činnosti, hodinový rozsah kurzu, 

vstupní předpoklady apod.) musí být zpracovány dle tabulky hodinových dotací.  

 

3. Žádost se podává písemně (nelze zasílat e-mailem ani datovou schránkou). 

 

4. Žádost se podává pouze v jednom výtisku. 

 

5. Písemně vyhotovená a podepsaná žádost se zasílá na adresu: 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Oddělení dalšího vzdělávání  

Karmelitská 7 

118 12  Praha 1 – Malá Strana 

 

6. Vzhledem k tomu, že po přijmutí žádosti na MŠMT vstupuje tato do správního řízení, 

je nutno do žádosti nalepit celou kolkovou známku ve výši 1000,- Kč, jinak nebude 

žádost vyřizována. Pokud předkládáte 2 žádosti - jednu pro uchazeče se základním 

vzděláním a jednu pro uchazeče se středním vzděláním, jedná se o 2 varianty 

vzdělávacího programu a správní poplatek tedy činí  2 000,- Kč. 

 

7. Podaný spis může obsahovat maximálně pět žádostí o akreditaci. 

 

8. Termín pro podání žádosti je vždy 15. v každém kalendářním měsíci nebo nejbližší příští 

pracovní den (v případě, že 15. není pracovním dnem). Rozhodující není datum odeslání, 

ale datum přijetí na MŠMT. Všechny ostatní žádosti přijaté po tomto termínu budou 

zařazeny do příštího termínu pro podání žádostí.  

 

9. Žádost bude následně projednána v Akreditační komisi (cca 15 dní po uzávěrce 

pro podání žádostí). Po jednání akreditační komise jsou stanoviska MŠMT žadateli 

zasílána písemně, nejpozději do 90 kalendářních dnů, buď prostřednictvím pošty, 

elektronické pošty nebo datových schránek, popř. si je žadatel nebo jednatel společnosti 

může vyzvednout na MŠMT osobně (nebo jiná osoba na základě plné moci žadatele).  

 

10. Pokud žádost obsahuje nedostatky (něco chybí nebo je nesprávně uvedeno), tak není ihned 

zamítnuta, ale žadatelé jsou písemně vyzváni k odstranění nedostatků. 

 

11. Každý kurz by měl obsahovat praktickou výuku v reálných podmínkách. U činností, kde 

dochází k nácviku dovedností (např. řemesla), musí kurz obsahovat minimálně 50 % 

praktické výuky.  

 

12. Délka teoretické vyučovací hodiny je 45 minut. Do teoretické výuky je zahrnuta veškerá 

výuka probíhající „za lavicemi“ vzdělávacího zařízení. Dříve teoreticko-praktická výuka 

(např. v počítačových kurzech, či v kurzech účetnictví) je výukou teoretickou za použití 

učební metody procvičování/praktická cvičení. Procvičování probrané látky není praxí! 
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13. Délka praktické vyučovací hodiny je 60 minut. Praktickou výukou se rozumí odborně 

řízená vzdělávací činnost, která vede k získání a obnovení praktických znalostí 

a dovedností účastníka vzdělávání podle rekvalifikačního programu (jedná se tedy o praxi, 

kde frekventant kurzu vykonává konkrétní pracovní činnost). Praktická výuka se může 

uskutečňovat ve vzdělávacím zařízení nebo na pracovištích fyzických nebo právnických 

osob, které mají oprávnění k činnosti související s danou rekvalifikací (např. praxe 

na pracovišti či v provozu).  

 

14. V případě kombinované formy výuky je nutno jednoznačně vymezit počet hodin 

na prezenční a distanční formu výuky, včetně doložení materiálů pro celou distanční část 

výuky. 

 

15. Dle Národního akčního programu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, musí všechny 

rekvalifikační programy obsahovat alespoň poučení v oblasti BOZP. Tento předmět tedy 

musí být obsahem učebního plánu a učebních osnov. 

 

16. Pokud kurz směřuje k profesní kvalifikaci, musí být kurz realizován v souladu s aktuálně 

platným kvalifikačním standardem profesní kvalifikace (viz www.narodni-

kvalifikace.cz ). 

 

17. Pokud kurz směřuje k profesní kvalifikaci, musí být závěrečná zkouška realizována 

u autorizované osoby dle zákona č. 179/2006 Sb. (v souladu s aktuálně platným 

hodnoticím standardem profesní kvalifikace).  

 

18. Závěrečná zkouška/y dle Sylabů ECDL Core nebo Advanced, musí splňovat náležitosti 

stanovené v pokynech pro realizaci kurzů ECDL uvedené  zde.  

19. Počet hodin závěrečných zkoušek se nezapočítává do celkové hodinové dotace 

rekvalifikačního kurzu. 

 

20. Všechny druhy vzorů osvědčení, v závislosti na typu rekvalifikačního programu, vzor č. 1 

(čistá rekvalifikace), vzor č. 2 (profesní kvalifikace) a vzor č. 3 (zvláštní právní předpisy) 

naleznete na stánkách www.msmt.cz – vzdělávání – další vzdělávání – rekvalifikace –

žádost o akreditaci – osvědčení nebo ZDE. V případě, že se všechny náležitosti osvědčení 

nevejdou na jednu stranu, je možné použít dvoustránkový vzor. Vzory osvědčení musí 

obsahovat všechny předepsané náležitosti, musí být uveden seznam absolvovaných 

předmětů, které budou shodné s učebním plánem. Grafickou a formální úpravu lze zvolit 

podle vlastního uvážení. V případě volby vlastního vzoru osvědčení nutno přesně dodržet 

obsahovou stránku uvedeného vzoru osvědčení MŠMT.  

 

21. Akreditace rekvalifikačních programů je udělována na dobu 3 let od vystavení rozhodnutí 

MŠMT o udělení akreditace.  

 

22. Akreditované kurzy je nutné zahájit v době platnosti akreditace, jinak je kurz považován 

za neakreditovaný. 

 

23. Rekvalifikační kurzy musí probíhat v českém jazyce. 

 

24. Rekvalifikační kurzy musí být realizovány dle žádosti o akreditaci. Pokud dojde 

k jakýmkoliv změnám oproti předložené a schválené žádosti o akreditaci, je vlastník 

http://www.narodni-kvalifikace.cz/
http://www.narodni-kvalifikace.cz/
http://www.msmt.cz/file/32979/
http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/osvedceni
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akreditace povinen tyto změny obratem oznámit na MŠMT a tyto změny řádně doložit 

(např. v případě nových lektorů je potřeba doložit novou „tabulku lektorů“, která je 

součástí žádosti o akreditaci; v případě změny vyučovacích prostorů je nutné doložit 

novou nájemní smlouvu na prostory, kde výuka probíhá apod.). Není možné jakýmkoli 

způsobem měnit učební plán a učební osnovy (vyjma bodu 16. tohoto dokumentu). 

 

25. Délka kurzu by neměla být neúměrně prodlužována. Tzn., že délka kurzu by měla být 

úměrná k hodinovému rozsahu kurzu (např. kurz v rozsahu 40 vyučovacích hodin byl měl 

být realizován během jednoho měsíce, kurz v rozsahu 100 vyučovacích hodin byl měl být 

realizován během tří měsíců apod.).  

 

26. Rekvalifikační kurz není považován za studium, a tudíž z něho neplynou žádné studentské 

výhody (např. ISIC karta, sleva na MHD apod.) a nesmí být vydáván za studium 

na vysoké škole.  

 

27. Rekvalifikační kurz primárně neslouží např. k získání trvalého pobytu na území ČR.  

 

 

 
 


