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Národní soustava kvalifikací ve strategiích  

Resort – opatření Stav plnění S čím je plnění propojeno, 
dokumenty, informační zdroje 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy   

Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020  
Strategické priority  
3.1 Snižovat nerovnosti ve vzdělávání 
3.1.6 Podporovat dostupnost a kvalitu dalšího 
vzdělávání 

V následujících letech budou rozvíjena opatření s cílem: 

• vytvářet podmínky pro rozvoj dostatečně pestré 
nabídky dalšího vzdělávání,  

Plněno v rámci opatření pokračování rozvoje Národní 
soustavy kvalifikací (NSK) a propojování s Národní 
soustavou povolání (NSP).  
Opatření je taktéž součástí Operačního programu 
Zaměstnanost (OP Z) v rámci prioritní osy 1: Podpora 
zaměstnanosti a adaptability pracovní síly.  
Plněním opatření je sama existence NSK a 
zajišťování jejího rozvoje. 

NSK www.narodnikvalifikace.cz;  

NSP www.nsp.cz;  

OP Z 
https://www.esfcr.cz/programy/o
p-zamestnanost 

• vytvářet informované prostředí stimulující 
poptávku po dalším vzdělávání především 
s ohledem na nízkokvalifikované a sociálně 
znevýhodněné občany, 

Ve sledovaném období došlo k rozvoji systému 
rekvalifikací s návazností na NSK či zahájení prací na 
propojování dalšího a počátečního vzdělávání (např. 
projekt Modernizace odborného vzdělávání).  
Opatření je rovněž součástí OP Z v rámci prioritní osy 
1: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly.  
Česká republika se v letech 2018/2019 zapojila do 
mezinárodního setkání sedmi evropských zemí 
s tématem prohlubování dovedností dospělých. 
Cílem setkání bylo identifikovat potřeby 
nízkokvalifikovaných osob a nastavit způsoby 
intervencí z pozice tvůrců politik.  
Dílčím intervenčním nástrojem předmětné oblasti je 
probíhající projekt – projekt KVASAR (OPZ, realizátor 

projekt Modernizace odborného 
vzdělávání 
http://www.nuv.cz/projekty/mov 

OP Z 
https://www.esfcr.cz/programy/o
p-zamestnanost; 

Mutual Learning Workshop 
2017/2018 

https://ec.europa.eu/social/main.
jsp?langId=en&catId=1224&newsI
d=9339&furtherNews=yes + 
zpráva ze služební cesty 

http://www.narodnikvalifikace.cz/
http://www.nsp.cz/
http://www.nuv.cz/projekty/mov
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1224&newsId=9339&furtherNews=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1224&newsId=9339&furtherNews=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1224&newsId=9339&furtherNews=yes
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MPSV) a připravovaný projekt UpSkilling CZ (OPZ, 
realizátor NUV/NPI ČR). 

projekt KVASAR 
https://kprofesijinak.cz/o-
projektu-kvasar/ 

projekt UpSkilling CZ  

http://www.nuv.cz/projekty/up 

• Podpora motivace dospělých k dalšímu vzdělávání 
Plněno v rámci opatření pokračování rozvoje Národní 
soustavy kvalifikací (NSK) a propojování s Národní 
soustavou povolání. Opatření je taktéž součástí 
Operačního programu Zaměstnanost (OP Z) v rámci 
prioritní osy 1: Podpora zaměstnanosti a adaptability 
pracovní síly.    
Dílčím intervenčním nástrojem předmětné činnosti 
byly probíhající projekty – projekt KVASAR (OP Z, 
realizátor MPSV) a připravovaný projekt UpSkilling CZ 
(NUV/NPI ČR, OPZ). Projekt KVASAR ověřuje možnost 
modularizace rekvalifikačních programů. 
Existence NSK je jedním z nástrojů motivace 
dospělých k DV, možnost certifikovat si své znalosti je 
motivem k DV. 
 

NSK, www.narodnikvalifikace.cz;  

OP Z 
https://www.esfcr.cz/programy/o
p-zamestnanost;  

projekt KVASAR 
https://kprofesijinak.cz/o-
projektu-kvasar/ 

projekt UpSkilling CZ  

http://www.nuv.cz/projekty/up  

 

• podporovat a rozvíjet práci škol, školských zařízení 
a knihoven jako center celoživotního učení, která 
poskytují nejen počáteční vzdělávání pro žáky a 
studenty, ale i širokou nabídku dalšího vzdělávání 
(profesního, zájmového, občanského, rekvalifikací) 
zaměřeného na dospělou populaci, včetně seniorů, 
a podílejí se na systému uznávání založeném na 
Národní soustavě kvalifikací pro nejrůznější 
skupiny dospělých,  

Zřizovatelům škol je poskytována metodická pomoc 
v této oblasti.  
Metodické semináře pro ředitele škol pro podporu 
intervence rozvoj škol jakožto center celoživotního 
učení se realizují v rámci projektu P-KAP (NUV/NPI 
ČR) - konání seminářů s účastí zástupců MŠMT. 

projekt P-KAP 

http://www.nuv.cz/p-kap 

 

https://kprofesijinak.cz/o-projektu-kvasar/
https://kprofesijinak.cz/o-projektu-kvasar/
http://www.nuv.cz/projekty/up
http://www.narodnikvalifikace.cz/
https://www.esfcr.cz/programy/op-zamestnanost
https://www.esfcr.cz/programy/op-zamestnanost
https://kprofesijinak.cz/o-projektu-kvasar/
https://kprofesijinak.cz/o-projektu-kvasar/
http://www.nuv.cz/projekty/up
http://www.nuv.cz/p-kap
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• prostřednictvím Národní soustavy kvalifikací 
usměrňovat rozvoj nabídky dalšího vzdělávání úzce 
provázaného s potřebami trhu práce a umožňovat 
její propojování s nástroji aktivní politiky 
zaměstnanosti (např. rekvalifikace). 

Ve sledovaném období došlo k rozvoji systému 
rekvalifikací s návazností na NSK a probíhal projekt 
Modernizace odborného vzdělávání.  
Opatření je taktéž součástí OP Z a intervencí v rámci 
prioritní osy 1: Podpora zaměstnanosti a adaptability 
pracovní síly.  
MPSV rozvíjí a aktualizuje Národní soustavu povolání, 
která je východiskem i pro změny v NSK.  
Na základě analýzy NSK z roku 2017 byly zmapovány 
profesní kvalifikace (PK), které tvoří úplné profesní 
kvalifikace (ÚPK) a identifikovány oblasti, kde 
doplnění PK umožní vznik ÚPK tak, aby se zvětšil 
počet oborů, kde je možné díky získání ÚPK přistoupit 
k vykonání závěrečných zkoušek a získat tím stupeň 
vzdělání.  
U nově navrhovaných PK byly zavedena praxe, že jsou 
k tvorbě povolovány pouze ty PK, u kterých je příslib 
vzniku konkrétní autorizované osoby (zkoušejícího). 
Pokračovalo propojování PK s akreditacemi 
rekvalifikačních kurzů. 
Opatření je taktéž součástí OP Z a intervencí v rámci 
prioritní osy 1: Podpora zaměstnanosti a adaptability 
pracovní síly. 
Profesní kvalifikace jsou implementovány do zákonů 
jako varianta k získání odborné způsobilosti, (více viz 
v textu materiálu).   
NSK byla jedním z témat mezinárodní konference 
„Seminář celoživotního učení Kroměříž“ v roce 2018, 
setkání MŠMT s kraji, Týdnů vzdělávání dospělých. 
Profesní kvalifikace byly využity v rámci procesu revizí 
rámcových vzdělávacích programů a v rámci projektu 
MOV. 

NSK 

www.narodnikvalifikace.cz; 

projekt Modernizace odborného 
vzdělávání 
http://www.nuv.cz/projekty/mov 

OP Z 
https://www.esfcr.cz/programy/o
p-zamestnanost;  

Seminář celoživotního učení 
Kroměříž 

http://www.celozivotniuceni.cz/; 

Týdny vzdělávání dospělých 

http://www.tydnyvzdelavani.cz/ 

Revize RVP 

http://www.nuv.cz/t/rrvp 

 

 

http://www.narodnikvalifikace.cz/
http://www.nuv.cz/projekty/mov
https://www.esfcr.cz/programy/op-zamestnanost
https://www.esfcr.cz/programy/op-zamestnanost
http://www.celozivotniuceni.cz/
http://www.tydnyvzdelavani.cz/
http://www.nuv.cz/t/rrvp
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Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací 
soustavy v ČR (2016-2018)  

Další vzdělávání 

  

• L.1.1 Podporovat implementaci a udržitelný rozvoj 
systému uznávání, založený na Národní soustavě 
kvalifikací, a dále ho propojovat s dalšími 
kvalifikačními systémy a rámcovými vzdělávacími 
programy tak, aby se rozšiřovala jeho univerzální 
uplatnitelnost. 

Národní soustava kvalifikací je průběžně udržována a 
aktualizována, probíhá tvorba a revize PK. 
Ve sledovaném období bylo i nadále rozvíjeno užší 
propojení NSK s dalšími kvalifikačními systémy a 
právními předpisy.  
V roce 2015 byly vytvořené profesní kvalifikace 
využívány v oblasti neformálního a zájmového 
vzdělávání dětí a mládeže, byl zpracován návrh 
zákona o realitním zprostředkování využívající 
profesní kvalifikaci jako doklad odborné způsobilosti. 
V letech 2016–2017 byly profesní kvalifikace využity 
jako kvalifikační kritéria v rámci některých výzev OP 
VVV a IROP.  
Nově vzniklé profesní kvalifikace jsou průběžně 
implementovány do systému rekvalifikací. Došlo 
k užšímu propojení systému NSK a NSP 
prostřednictvím slaďování plánů tvorby na příslušné 
roky v obou systémech. 
V návaznosti na analýzu využívání NSK, vytvořenou ve 
druhé polovině roku 2017, jsou v roce 2018 jednotlivá 
zjištění dále rozpracovávána. Cílem je podpořit 
zvýšené využívání NSK, aktuálně je konkrétním cílem 
rozšířit zapojení škol do procesu zkoušení i 
vzdělávání. 

Nadále je na výstupy NSK navazováno v oblasti 
počátečního vzdělávání. PK jsou využívány jak při 
aktualizaci RVP, tak v aktivitách projektu MOV. 
Pozornost je zaměřována na možnost skládání ÚPK 

NSK www.narodnikvalifikace.cz; 

OP VVV – výzvy 

https://opvvv.msmt.cz/ukoncene-
vyzvy; 

IROP – výzvy 2014–2020  

https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy 

Analýza NSK 2017 , č. j.: MSMT-
25459/2017 

Revize RVP 

http://www.nuv.cz/t/rrvp 

projekt Modernizace odborného 
vzdělávání 
http://www.nuv.cz/projekty/mov 

 

http://www.narodnikvalifikace.cz/
https://opvvv.msmt.cz/ukoncene-vyzvy
https://opvvv.msmt.cz/ukoncene-vyzvy
http://www.nuv.cz/t/rrvp
http://www.nuv.cz/projekty/mov
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z PK, mj. i z důvodu eliminace negativních dopadů 
jednak předčasných odchodů z počátečního 
vzdělávání, jednak neúspěšných u maturitní zkoušky. 

• L.2.2 Podpora kvality dalšího vzdělávání  
například formou implementace hodnocení 
vzdělávacích institucí: 

b) systematicky podporovat kvalitu 
rekvalifikačních kurzů prostřednictvím 
jejich akreditací a kvalitu zkoušek 
profesních kvalifikací prostřednictvím 
nastavení Národní soustavy kvalifikací a 
kontrolami zkoušek. 

V roce 2015 byl vytvořen a o rok později schválen 
projektový záměr projektu KVASAR financovaný 
z OPZ, jeho realizátorem je MPSV za participace 
MŠMT. Cílem projektu je zkvalitnění systému 
rekvalifikací včetně akreditační činnosti, nastavení 
systému modularizovaného vzdělávání dle 
kompetencí PK. Projekt byl zahájen v říjnu 2017. 
NÚV v rámci projektu KVASAR připraví metodiky 
k tvorbě rekvalifikačních modulárních programů a ve 
spolupráci se vzdělávacími institucemi. MŠMT 
akredituje rekvalifikační kurzy s vazbou na PK (cca 
polovina všech udělených akreditací) 

projekt KVASAR 
https://kprofesijinak.cz/o-
projektu-kvasar/ 

 

https://www.msmt.cz/vzdelavani
/dalsi-vzdelavani/databaze 

 

• L.4.1 Podpora implementace a udržitelného 
rozvoje systému uznávání založeném na Národní 
soustavě kvalifikací: 

a) revize schválených standardů profesních 
kvalifikací a tvorba nových profesních 
kvalifikací; 

Národní soustava kvalifikací je nadále průběžně 
udržována a aktualizována dle každoročních plánů 
tvorby a nastavených pravidel – cca 340 PK ročně (s 
úpravou parametrů pro tvorbu PK v roce 2020) 

NSK www.narodnikvalifikace.cz 

 

https://kprofesijinak.cz/o-projektu-kvasar/
https://kprofesijinak.cz/o-projektu-kvasar/
https://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/databaze
https://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/databaze
http://www.narodnikvalifikace.cz/
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b) užší propojení se systémem počátečního 
vzdělávání; 

Profesní kvalifikace a jejich schopnost odrážet 
aktuální potřeby trhu práce jsou využívány při revizích 
RVP.  
Ve sledovaném období byl zpracován projektový 
záměr a byla zahájena realizace projektu 
Modernizace odborného vzdělávání. 
Proběhla identifikace možných skládání PK do ÚPK 
tak, aby bylo možno co nejvíce oborů vzdělání „složit“ 
prostřednictvím PK a získat tak oprávnění vykonat ZZ 
či MZ v konkrétním oboru vzdělání prostřednictvím 
NSK (viz L.1.1). 

Revize RVP 

http://www.nuv.cz/t/rrvp 

projekt Modernizace odborného 
vzdělávání 
http://www.nuv.cz/projekty/mov 

 

c) realizace dalšího propojení s jinými 
fungujícími kvalifikačními systémy; 

Ve sledovaném období bylo i nadále rozvíjeno užší 
propojení NSK s dalšími kvalifikačními systémy a 
právními předpisy. V roce 2015 byly vytvořené 
profesní kvalifikace využívány v oblasti neformálního 
a zájmového vzdělávání dětí a mládeže, byl zpracován 
návrh zákona o realitním zprostředkování využívající 
profesní kvalifikaci jako doklad odborné způsobilosti 
pro získání vázané živnosti. V letech 2016-2017 byly 
profesní kvalifikace využity jako kvalifikační kritéria 
v rámci některých výzev OP VVV a IROP. 

OP VVV – výzvy 

https://opvvv.msmt.cz/ukoncene-
vyzvy; 

IROP – výzvy 2014–2020  

https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy 

 

 

d)  podpora a rozvoj úzkého propojení  
rekvalifikací s NSK a vztahů NSK a NSP; 

Nově vzniklé profesní kvalifikace jsou průběžně 
implementovány do systému rekvalifikací. Došlo 
k užšímu propojení systému NSK a NSP 
prostřednictvím slaďování plánů tvorby na příslušné 
roky v obou systémech, nastavena spolupráce s 
MPSV.  

NSK www.narodnikvalifikace.cz 

NSP www.nsp.cz 

e) spolupráce s MPSV a Generálním 
ředitelstvím Úřadu práce při nastavení 
možnosti modularizace rekvalifikací. 

V roce 2016 byl vytvořen a schválen projektový záměr 
projektu KVASAR financovaný z OP Z, realizován 
MPSV za metodické participace MŠMT. Jednou 
z hlavních aktivit projektu je systémové nastavení 
modularizace rekvalifikací. Projekt byl zahájen v říjnu 
2017.  

projekt KVASAR 
https://kprofesijinak.cz/o-
projektu-kvasar/ 

Prezentace v rámci cyklu seminářů 
pro pracovníky ÚP 

http://www.nuv.cz/t/rrvp
http://www.nuv.cz/projekty/mov
https://opvvv.msmt.cz/ukoncene-vyzvy
https://opvvv.msmt.cz/ukoncene-vyzvy
https://kprofesijinak.cz/o-projektu-kvasar/
https://kprofesijinak.cz/o-projektu-kvasar/
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V roce 2018 proběhl cyklus seminářů pro pracovníky 
ÚP, kde jedním z témat je právě NSK a její využívání, 
zejména v rekvalifikacích. 

O:\Sekce_II\231_oddělení_old\Ak
ce a prezentace O231 

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací 
soustavy ČR (2019-2023) 

• K.2 Podporovat větší míru využití Národní 
soustavy kvalifikací širokou veřejností 

 K.2.1 Zvýšení pokrytí profesních   
 kvalifikací autorizovanými osobami 

Semináře konané MŠMT pro autorizující orgány NSK 
(31. 1. 2019, 12. 3. 2019, 4. 12. 2019 2019) a 
semináře pro autorizované osoby (25. 6. 2019, 26. 
11. 2019, 7. 11. 2019).  
V prosinci 2019 bylo v Národní soustavě kvalifikací 
1378 autorizovaných osob. V červnu 2020 bylo v 
Národní soustavě kvalifikací 1399 autorizovaných 
osob. 
V prosinci 2020 bylo v Národní soustavě kvalifikací 
3744 autorizací. (Některé autorizované osoby mají 
autorizaci pro více profesních kvalifikací, počet 
autorizací proto přesnějším údajem) 

NSK www.narodnikvalifikace.cz 

Prezentace ze seminářů ČMKOS 

O:\Sekce_II\231_oddělení_old\Ak
ce a prezentace O231 

 

 K.2.2 Implementace NSK jako nástroje  
 pro řešení předčasných odchodů ze vzdělávání 

V roce 2019 existovalo 115 oborů vzdělávání s 
možností připuštění k závěrečné zkoušce na základě 
složení úplné profesní kvalifikace.  
V 1. pol. 2020 se počet oborů vzdělávání s možností 
připuštění k závěrečné zkoušce na základě složení 
úplné profesní kvalifikace zvýšil na 124. V rámci 
projektu UpSkilling CZ bylo zahájeno zpracování 
metodického materiálu "Využívání NSK jako nástroje 
pro řešení důsledků předčasných odchodů ze 
vzdělávání". 

projekt UpSkilling CZ  

http://www.nuv.cz/projekty/up 

 

narodnikvalifikace.cz 

 

K.2.3 Vznik platformy pro využívání NSK  
ve firemní praxi a pro realizaci dialogu škol, 
vzdělavatelů a firem včetně poradenské 
činnosti 

Mapování relevantních aktérů pro vznik platformy 
pro využívání NSK ve firemní praxi a realizaci dialogu 
škol, vzdělavatelů a firem včetně poradenské 
činnosti. Spolupráce s ČMKOS na sérii diskusních fór. 

Přehled akcí a prezentace  

O:\Sekce_II\231_oddělení_old\Ak
ce a prezentace O231 

http://www.narodnikvalifikace.cz/
http://www.nuv.cz/projekty/up
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K.2.4 Evaluace fungování systému NSK  
a vyhodnocení jeho efektivity ve všech jeho 
rolích 

Příprava analytické zprávy k evaluaci fungování 
systému a vyhodnocení jeho efektivity ve všech jeho 
rolích. Analytická zpráva vychází z dat z IS NSK, ISKA, 
informací od Aor a také z projektu P-KAP 
(realizované šetření). 

Evaluace NSK 

Strategický rámec Česká republika 2030 

Implementační plán ČR 2030 

• 2.1.f Usnadnit dospělým osobám změnu či 
doplnění kvalifikace v rámci formálního 
vzdělávání (mj. dálkových či distančních forem 
studia).  

V rámci akreditovaných rekvalifikačních programů je 
umožněna prezenční nebo kombinovaná forma 
výuky. V rámci připomínkování novely zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů, MŠMT navrhovalo umožnění 
složení pouze závěrečné zkoušky dle zákona č. 
179/2006 Sb., která by mohla být financována 
prostřednictvím úřadů práce.  
Pro samoplátce, či účastníky, kterým hradí zkoušku 
např. zaměstnavatel, je složení závěrečné zkoušky 
dle zákona č. 179/2006 Sb., bez nutnosti absolvovat 
jakýkoliv vzdělávací program, je dáno uvedeným 
zákonem. 
MŠMT jako spolugestor tohoto opatření umožňuje 
využívat Národní soustavu kvalifikací tam, kde 
profesní kvalifikace svojí skladbou naplňují úplnou 
profesní kvalifikaci. Získání všech kvalifikací této 
skládačky pak umožňuje osobám bez dokončeného 
vzdělání přistoupit k závěrečné zkoušce nebo 
maturitní zkoušce bez nutnosti absolvovat denní 
nebo dálkovou formu studia. Na základě žádosti o 
proplacení nákladů spojených s konáním zkoušek za 
období 2010–2019 byly proplaceny náklady za 269 
zkoušek. Žádosti o proplacení nákladů spojených 
však nezasílají všechny školy, které tyto zkoušky 
pořádají, a proto předpokládáme, že se jedná o řády 
stovek vykonaných zkoušek. Souhrnná informace je 

zákon č. 179/2006 Sb. 

 

NSK – úplné profesní kvalifikace 

https://www.narodnikvalifikace.c
z/vyber-kvalifikace/uplne-
kvalifikace/skupiny-oboru-
vse/pouze-platne-ano/pouze-s-
terminy-zkousek-ne/seradit-
1v/ku-1-8 

proplácení závěrečných zkoušek 
realizovaných na základě doložení 
získání úplné profesní kvalifikace 
dle zákona č. 179/2006 Sb. 

https://www.msmt.cz/vzdelavani
/dalsi-vzdelavani/uhrada-nakladu-
spojenych-s-konanim-
zaverecnych-zkousek 

 

https://www.narodnikvalifikace.cz/vyber-kvalifikace/uplne-kvalifikace/skupiny-oboru-vse/pouze-platne-ano/pouze-s-terminy-zkousek-ne/seradit-1v/ku-1-8
https://www.narodnikvalifikace.cz/vyber-kvalifikace/uplne-kvalifikace/skupiny-oboru-vse/pouze-platne-ano/pouze-s-terminy-zkousek-ne/seradit-1v/ku-1-8
https://www.narodnikvalifikace.cz/vyber-kvalifikace/uplne-kvalifikace/skupiny-oboru-vse/pouze-platne-ano/pouze-s-terminy-zkousek-ne/seradit-1v/ku-1-8
https://www.narodnikvalifikace.cz/vyber-kvalifikace/uplne-kvalifikace/skupiny-oboru-vse/pouze-platne-ano/pouze-s-terminy-zkousek-ne/seradit-1v/ku-1-8
https://www.narodnikvalifikace.cz/vyber-kvalifikace/uplne-kvalifikace/skupiny-oboru-vse/pouze-platne-ano/pouze-s-terminy-zkousek-ne/seradit-1v/ku-1-8
https://www.narodnikvalifikace.cz/vyber-kvalifikace/uplne-kvalifikace/skupiny-oboru-vse/pouze-platne-ano/pouze-s-terminy-zkousek-ne/seradit-1v/ku-1-8
https://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/uhrada-nakladu-spojenych-s-konanim-zaverecnych-zkousek
https://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/uhrada-nakladu-spojenych-s-konanim-zaverecnych-zkousek
https://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/uhrada-nakladu-spojenych-s-konanim-zaverecnych-zkousek
https://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/uhrada-nakladu-spojenych-s-konanim-zaverecnych-zkousek
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předmětem samostatného materiálu, který bude 
předložen poradě vedení MŠMT. 
 

• 2.3.b Snížit míru nezaměstnanosti osob, které 
dosáhly jen základního vzdělání. Usnadnit 
dospělým osobám doplnit si vzdělání.  

MŠMT jako spolugestor tohoto opatření umožňuje 
využívat Národní soustavu kvalifikací tam, kde 
profesní kvalifikace svojí skladbou naplňují úplnou 
profesní kvalifikaci. Získání všech kvalifikací této 
skládačky pak umožňuje osobám bez dokončeného 
vzdělání přistoupit k závěrečné zkoušce nebo 
maturitní zkoušce bez nutnosti absolvovat denní 
nebo dálkovou formu studia. Na základě žádosti o 
proplacení nákladů. Na základě žádosti o proplacení 
nákladů spojených s konáním zkoušek za období 
2010–2019 byly proplaceny náklady za 269 zkoušek. 
Žádosti o proplacení nákladů spojených však 
nezasílají všechny školy, které tyto zkoušky pořádají, 
a proto předpokládáme, že se jedná o řády stovek 
vykonaných zkoušek. 
MŠMT upravilo tabulku hodinových dotací, ve které 
jsou uvedeny jak akreditované vzdělávací programy 
vhodné pro účastníky se středním vzděláním (277 
akreditovaných vzdělávacích programů), tak 
akreditované vzdělávací programy pro účastníky, 
kteří mají pouze základy vzdělání nebo není 
stanoven žádný požadavek na vzdělání 
(1160 akreditovaných vzdělávacích programů). Jedná 
se např. o vzdělávací programy směřující k profesním 
kvalifikacím uvedeným v Národní soustavě 
kvalifikací. 

NSK – úplné profesní kvalifikace 

https://www.narodnikvalifikace.c
z/vyber-kvalifikace/uplne-
kvalifikace/skupiny-oboru-
vse/pouze-platne-ano/pouze-s-
terminy-zkousek-ne/seradit-
1v/ku-1-8 

proplácení závěrečných zkoušek 
realizovaných na základě doložení 
získání úplné profesní kvalifikace 
dle zákona č. 179/2006 Sb. 

https://www.msmt.cz/vzdelavani
/dalsi-vzdelavani/uhrada-nakladu-
spojenych-s-konanim-
zaverecnych-zkousek 

https://www.narodnikvalifikace.cz/vyber-kvalifikace/uplne-kvalifikace/skupiny-oboru-vse/pouze-platne-ano/pouze-s-terminy-zkousek-ne/seradit-1v/ku-1-8
https://www.narodnikvalifikace.cz/vyber-kvalifikace/uplne-kvalifikace/skupiny-oboru-vse/pouze-platne-ano/pouze-s-terminy-zkousek-ne/seradit-1v/ku-1-8
https://www.narodnikvalifikace.cz/vyber-kvalifikace/uplne-kvalifikace/skupiny-oboru-vse/pouze-platne-ano/pouze-s-terminy-zkousek-ne/seradit-1v/ku-1-8
https://www.narodnikvalifikace.cz/vyber-kvalifikace/uplne-kvalifikace/skupiny-oboru-vse/pouze-platne-ano/pouze-s-terminy-zkousek-ne/seradit-1v/ku-1-8
https://www.narodnikvalifikace.cz/vyber-kvalifikace/uplne-kvalifikace/skupiny-oboru-vse/pouze-platne-ano/pouze-s-terminy-zkousek-ne/seradit-1v/ku-1-8
https://www.narodnikvalifikace.cz/vyber-kvalifikace/uplne-kvalifikace/skupiny-oboru-vse/pouze-platne-ano/pouze-s-terminy-zkousek-ne/seradit-1v/ku-1-8
https://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/uhrada-nakladu-spojenych-s-konanim-zaverecnych-zkousek
https://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/uhrada-nakladu-spojenych-s-konanim-zaverecnych-zkousek
https://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/uhrada-nakladu-spojenych-s-konanim-zaverecnych-zkousek
https://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/uhrada-nakladu-spojenych-s-konanim-zaverecnych-zkousek
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• 4.1.d Rozvinout propojování jednotlivých 
sektorů vzdělávání: formálního a neformálního 
vzdělávání, mj. v oblasti uznávání výsledků 
neformálního vzdělávání s cílem vzájemné 
prostupnosti vzdělávacího systému.  

Prostupnost mezi neformálním a formálním 
vzděláváním je v oblasti dalšího vzdělávání zajištěna 
na základě § 113 b) zákona č. 561/2004 Sb., Zákon o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), který považuje 
osvědčení o získání úplné profesní kvalifikace za 
doklad, který umožňuje získat stupeň vzdělání v 
systému počátečního vzdělávání (po složení 
závěrečných zkoušek z příslušného oboru). 
V rámci Národní soustavy kvalifikací se zvýšil počet 
autorizovaných osob pro oblast PK z oblasti 
volnočasových aktivit (6 kvalifikací, 15 
autorizovaných osob).  

NSK  

kvalifikace pro oblast 
volnočasových aktivit 

https://www.narodnikvalifikace.c
z/vyber-kvalifikace/profesni-
kvalifikace/skupiny-oboru-
40/pouze-platne-ano/pouze-s-
terminy-zkousek-ne/seradit-
1v/ku-1-8 

 

• 4.4.a Rozvíjet Národní soustavu kvalifikací a 
Národní soustavu povolání. Rozšiřovat 
povědomí o možnostech využití profesních 
kvalifikací v rámci celoživotního učení.  

Národní soustava kvalifikací je kontinuálně 
budována a rozšiřována. Viz souhrnné údaje v textu. 
MŠMT při propagaci systému NSK úzce spolupracuje 
s MPSV, Generálním ředitelstvím Úřadu práce, 
s ČMKOS v rámci proškolování členské základny 
v rámci systému NSK. Probíhá osvětová činnost 
v rámci seminářů pro pracovníky krajských poboček 
úřadů práce (v rámci projektu Efektivní služby 
zaměstnanosti (EFES)). V rámci aktivit projektů KAP 
jsou s potenciálem využití NSK ve školách 
seznamování ředitelé středních škol i zástupci 
regionálních samospráv. Prostřednictvím NSK se 
dávají podněty na úpravu Národní soustavy 
povolání. 

V projektu z OP VVV s názvem „Propojování 
formálního a neformálního vzdělávání“ je vedena 
informační kampaň ke zvýšení informovanosti 
pracovníků v neformálním vzdělávání o možnostech 
uznávání profesních kompetencí pro získání 
profesních kvalifikací v NSK – Vedoucí volnočasových 

NSK 

www.narodnikvalifikace.cz 

projekt Propojování formálního a 
neformálního vzdělávání 

https://projekty.nidv.cz/projekty/
aktualni-projekty-esif/306-
propojovani-formalniho-a-
neformalniho-vzdelavani-vcetne-
zajmoveho 

 

https://www.narodnikvalifikace.cz/vyber-kvalifikace/profesni-kvalifikace/skupiny-oboru-40/pouze-platne-ano/pouze-s-terminy-zkousek-ne/seradit-1v/ku-1-8
https://www.narodnikvalifikace.cz/vyber-kvalifikace/profesni-kvalifikace/skupiny-oboru-40/pouze-platne-ano/pouze-s-terminy-zkousek-ne/seradit-1v/ku-1-8
https://www.narodnikvalifikace.cz/vyber-kvalifikace/profesni-kvalifikace/skupiny-oboru-40/pouze-platne-ano/pouze-s-terminy-zkousek-ne/seradit-1v/ku-1-8
https://www.narodnikvalifikace.cz/vyber-kvalifikace/profesni-kvalifikace/skupiny-oboru-40/pouze-platne-ano/pouze-s-terminy-zkousek-ne/seradit-1v/ku-1-8
https://www.narodnikvalifikace.cz/vyber-kvalifikace/profesni-kvalifikace/skupiny-oboru-40/pouze-platne-ano/pouze-s-terminy-zkousek-ne/seradit-1v/ku-1-8
https://www.narodnikvalifikace.cz/vyber-kvalifikace/profesni-kvalifikace/skupiny-oboru-40/pouze-platne-ano/pouze-s-terminy-zkousek-ne/seradit-1v/ku-1-8
http://www.narodnikvalifikace.cz/
https://projekty.nidv.cz/projekty/aktualni-projekty-esif/306-propojovani-formalniho-a-neformalniho-vzdelavani-vcetne-zajmoveho
https://projekty.nidv.cz/projekty/aktualni-projekty-esif/306-propojovani-formalniho-a-neformalniho-vzdelavani-vcetne-zajmoveho
https://projekty.nidv.cz/projekty/aktualni-projekty-esif/306-propojovani-formalniho-a-neformalniho-vzdelavani-vcetne-zajmoveho
https://projekty.nidv.cz/projekty/aktualni-projekty-esif/306-propojovani-formalniho-a-neformalniho-vzdelavani-vcetne-zajmoveho
https://projekty.nidv.cz/projekty/aktualni-projekty-esif/306-propojovani-formalniho-a-neformalniho-vzdelavani-vcetne-zajmoveho
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aktivit dětí a mládeže, Samostatný vedoucí 
volnočasových aktivit dětí a mládeže, Hlavní vedoucí 
zotavovací akce dětí a mládeže a Koordinátor 
dobrovolníků a dalších. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí   

Strategie digitální gramotnosti (2015-2020) 

Akční plán Strategie digitální gramotnosti ČR 
Strategický cíl 1 – Zaměstnanost 

• Specifický cíl – Přizpůsobení poskytování 
rekvalifikačních kurzů možnostem 
nezaměstnaných a potřebám nezaměstnaných 

o 1.8 Zavedení nástroje pro podporu cíleného 
rozvoje digitální gramotnosti 
 

Toto opatření naplňuje projekt s názvem "Systémové 
prostředí k prohlubování kompetencí – UpSkilling 
CZ", který vychází ze Strategie digitální gramotnosti 
ČR 2015-2020 a dle Akčního plánu SDG by měl 
naplňovat mimo jiné i toto opatření. Realizátorem 
projektu je NPI ČR. Ve sledovaném období byl 
připraven návrh projektového záměru projektu, jeho 
rozpočet, předpokládaný časový harmonogram a 
byla připravena specifikace pozic realizačního týmu. 
Projektový záměr byl postoupen do schvalovacího 
procesu na MŠMT a MPSV.    

projekt UpSkilling CZ  

http://www.nuv.cz/projekty/up 

Strategický cíl 6 - Podpora systému vzdělávání a učení  
  

prostřednictvím digitálních technologií 

• Specifický cíl – Zvýšení využitelnosti dalšího 
vzdělávání pro přípravu dospělých, která jim 
umožní získat komplexní dovednosti pro 
uplatnění v digital jobs 
o 6.3 Návrh a pilotní ověření řešení pro 

informální učení dospělých, které využije 
prvky systému dalšího vzdělávání a umožní 
komplexní rozvoj kompetencí potřebných 
pro uplatnění v oblasti digital jobs. 

Toto opatření naplňuje projekt "Systémové prostředí 
k prohlubování kompetencí – UpSkilling CZ", jehož 
realizátorem je NPI ČR.  

 

projekt UpSkilling CZ  

http://www.nuv.cz/projekty/up 

http://www.nuv.cz/projekty/up
http://www.nuv.cz/projekty/up
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Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci 

Priorita VI. Vzdělávání pracovníků v oblasti BOZP 

• Prioritní opatření 13. - MPSV se bude nadále 
podílet v příslušných sektorových radách MŠMT na 
tvorbě návrhů dalších profesních kvalifikací nebo 
návrhů na revizi platných profesních kvalifikací v 
oblasti BOZP. 

Opatření bylo ve sledovaném období 2017-2018 
plněno průběžně. Pro oblast BOZP byly platné ě 
profesní kvalifikace – Manažer BOZP a Technik BOZP. 

NSK 

https://www.narodnikvalifikace.c
z/kvalifikace-421-
Techniktechnicka_BOZP 

https://www.narodnikvalifikace.c
z/kvalifikace-582-
Manazermanazerka_BOZP 

Ministerstvo průmyslu a obchodu   

Strategie Národní politiky kvality v ČR 2016-2020 
 

• 5.3 Pro rozvoj různých forem vzdělávání v oblasti 
kvality podporovat a iniciovat: 

o b. tvorbu kvalitních vzdělávacích výukových 
programů pro rekvalifikaci, programy pro 
různé funkce v managementu kvality, 
systémy environmentálního managementu 
(EMS) a bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci (BOZP), bezpečnosti informací, 
aktivity Národní soustavy povolání v oblasti 
vzdělávání a Národní soustavy kvalifikací; 

Za účelem nastavení kvalitních výukových programů 
pro rekvalifikace, programů pro různé funkce 
v managementu kvality, EMS,  BOZP a bezpečnosti 
informací, bylo v rámci působnosti MŠMT 
zabezpečeno propojení procesu akreditací 
rekvalifikačních programů na základě § 108 zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů  a vyhlášky č. 176/2009 Sb., 
kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci 
vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v 
rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení 
s Národní soustavou kvalifikací (NSK).  
Procesy tvorby nových standardů profesních 
kvalifikací a aktualizace stávajících profesních 
kvalifikací probíhají průběžně i v dalších zmíněných 
oblastech. Ačkoliv aktivity Národní soustavy 
povolání (NSP) jsou v gesci MPSV, a nikoliv v gesci 
MŠMT, váží se profesní kvalifikace , pokud je to 
možné, k jednotce povolání v NSP a obsahově z ní 
vycházejí (k jedné jednotce v NSP se může vztahovat 
více profesních kvalifikací). 

Národní politika kvality 

https://www.narodniportal.cz/nar
odni-politika-kvality/ 

Intimát č. 68 MŠMT 

https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-421-Techniktechnicka_BOZP
https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-421-Techniktechnicka_BOZP
https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-421-Techniktechnicka_BOZP
https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-582-Manazermanazerka_BOZP
https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-582-Manazermanazerka_BOZP
https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-582-Manazermanazerka_BOZP
https://www.narodniportal.cz/narodni-politika-kvality/
https://www.narodniportal.cz/narodni-politika-kvality/
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K výše uvedeným oblastem je v systému NSK 
v současné době vytvořeno celkem 20 profesních 
kvalifikací. Sedm profesních kvalifikací se vztahuje 
k oblasti ekologie a ochrany životního prostředí, dvě 
profesní kvalifikace patří do oblasti bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a oblast managementu 
kvality je v současnosti pokryta pěti profesními 
kvalifikacemi. 
Environmentální management 

o Pracovník environmentální výchovy 
o Specialista v oblasti environmentální 

výchovy 
o Podnikový ekolog 
o Strážce přírody 
o Průvodce přírodou 
o Samostatný skalník  
o Technik pro odpadové hospodářství 
o Technik specialista pro ochranu ovzduší 
o Technik zařízení pro ochranu ovzduší 
o Technik zařízení pro ochranu vod 
o Pracovník zařízení pro ochranu ovzduší 
o Pracovník zařízení pro ochranu vod 
o Pracovník pro odpadové hospodářství 

 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
o Technik BOZP  
o Manažer BOZP 

 

Management kvality 
o Manažer kvality 
o Technik kvality 
o Kontrolor kvality 
o Auditor systémů řízení 
o Základy managementu kvality 

https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-541-Pruvodce_prirodou
https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-1251-Samostatny_skalnik
https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-1334-Technik_pro_odpadove_hospodarstvi
https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-1635-Technik_specialista_pro_ochranu_ovzdusi
https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-1335-Technik_zarizeni_pro_ochranu_ovzdusi
https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-1336-Technik_zarizeni_pro_ochranu_vod
https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-1338-Pracovnik_zarizeni_pro_ochranu_ovzdusi
https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-1339-Pracovnik_zarizeni_pro_ochranu_vod
https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-1337-Pracovnik_pro_odpadove_hospodarstvi
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Politika druhotných surovin České republiky  

2014-2018 

• Cíl 4 Iniciovat podporu vzdělávání pro zajištění 
kvalifikovaných pracovníků v oboru 
druhotných surovin jako podporu 
konkurenceschopnosti ČR. 

o 4.2 Rozšířit oblast vzdělávání a 
kvalifikací v oboru zpracování a 
využívání druhotných surovin. 

V letech 2014 až 2016 byly v Národní soustavě 
kvalifikací platné následující profesní kvalifikace 
z oblasti zpracování druhotných surovin: 

o Technik pro recyklaci 
o Technolog pro recyklaci stavebních a 

demoličních odpadů 
o Technolog pro recyklaci odpadů z 

energetických zařízení 
o Dělník pro recyklaci 
o Pracovník pro recyklaci 
o Technolog pro recyklaci odpadových 

pneumatik a pryží 
o Pracovník pro recyklaci vozidel s ukončenou 

životností (autovraků) 
o Pracovník pro recyklaci elektroodpadu 
o Samostatný technik pro recyklaci 

NSK 

https://www.narodnikvalifikace.c
z/hledani/text-
druhotn%C3%A9%20suroviny/typ-
and/kategorie-PK-UPK-
Orchard/pole-Kod-Nazev-
OdbornaKompetence-Povolani-
HodnoticiStandard/parametry-inv-
stem/pouze-platne-ne/pouze-s-
terminy-zkousek-ne/ku-
vse/skupiny-oboru-vse 

 

Plán systémového snížení administrativní zátěže 
podnikání na období 2019-2022  

• Novela zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a 
uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně 
některých zákonů (zákon o uznávání výsledků 
dalšího vzdělávání) 

o Novela zákona – jejím cílem by měla být 
mimo jiné maximální možná digitalizace 
systému udělování, prodlužování a odnímání 
autorizací a souvisejících procesů cestou 
využívání a uzákonění informačního systému 
ISKA. 

Novelizace zákona bude řešena.  

Národní strategie umělé inteligence 2019+  
Bude řešeno v následujícím období – tvorba nových 
PK s tímto zaměřením. 

 

https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-1179-Technolog_pro_recyklaci_stavebnich_a_demolicnich_odpadu/revize-1518
https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-1179-Technolog_pro_recyklaci_stavebnich_a_demolicnich_odpadu/revize-1518
https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-1178-Technolog_pro_recyklaci_odpadu_z_energetickych_zarizeni/revize-1517
https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-1178-Technolog_pro_recyklaci_odpadu_z_energetickych_zarizeni/revize-1517
https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-1048-Delnik_pro_recyklaci/revize-1869
https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-546-Pracovnik_pro_recyklaci/revize-1868
https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-1180-Technolog_pro_recyklaci_odpadovych_pneumatik_a_pryzi/revize-1519
https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-1180-Technolog_pro_recyklaci_odpadovych_pneumatik_a_pryzi/revize-1519
https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-1299-Pracovnik_pro_recyklaci_vozidel_s_ukoncenou_zivotnosti_autovraku/revize-1643
https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-1299-Pracovnik_pro_recyklaci_vozidel_s_ukoncenou_zivotnosti_autovraku/revize-1643
https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-1300-Pracovnik_pro_recyklaci_elektroodpadu/revize-1644
https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-1583-Samostatny_technik_pro_recyklaci/revize-1866
https://www.narodnikvalifikace.cz/hledani/text-druhotn%C3%A9%20suroviny/typ-and/kategorie-PK-UPK-Orchard/pole-Kod-Nazev-OdbornaKompetence-Povolani-HodnoticiStandard/parametry-inv-stem/pouze-platne-ne/pouze-s-terminy-zkousek-ne/ku-vse/skupiny-oboru-vse
https://www.narodnikvalifikace.cz/hledani/text-druhotn%C3%A9%20suroviny/typ-and/kategorie-PK-UPK-Orchard/pole-Kod-Nazev-OdbornaKompetence-Povolani-HodnoticiStandard/parametry-inv-stem/pouze-platne-ne/pouze-s-terminy-zkousek-ne/ku-vse/skupiny-oboru-vse
https://www.narodnikvalifikace.cz/hledani/text-druhotn%C3%A9%20suroviny/typ-and/kategorie-PK-UPK-Orchard/pole-Kod-Nazev-OdbornaKompetence-Povolani-HodnoticiStandard/parametry-inv-stem/pouze-platne-ne/pouze-s-terminy-zkousek-ne/ku-vse/skupiny-oboru-vse
https://www.narodnikvalifikace.cz/hledani/text-druhotn%C3%A9%20suroviny/typ-and/kategorie-PK-UPK-Orchard/pole-Kod-Nazev-OdbornaKompetence-Povolani-HodnoticiStandard/parametry-inv-stem/pouze-platne-ne/pouze-s-terminy-zkousek-ne/ku-vse/skupiny-oboru-vse
https://www.narodnikvalifikace.cz/hledani/text-druhotn%C3%A9%20suroviny/typ-and/kategorie-PK-UPK-Orchard/pole-Kod-Nazev-OdbornaKompetence-Povolani-HodnoticiStandard/parametry-inv-stem/pouze-platne-ne/pouze-s-terminy-zkousek-ne/ku-vse/skupiny-oboru-vse
https://www.narodnikvalifikace.cz/hledani/text-druhotn%C3%A9%20suroviny/typ-and/kategorie-PK-UPK-Orchard/pole-Kod-Nazev-OdbornaKompetence-Povolani-HodnoticiStandard/parametry-inv-stem/pouze-platne-ne/pouze-s-terminy-zkousek-ne/ku-vse/skupiny-oboru-vse
https://www.narodnikvalifikace.cz/hledani/text-druhotn%C3%A9%20suroviny/typ-and/kategorie-PK-UPK-Orchard/pole-Kod-Nazev-OdbornaKompetence-Povolani-HodnoticiStandard/parametry-inv-stem/pouze-platne-ne/pouze-s-terminy-zkousek-ne/ku-vse/skupiny-oboru-vse
https://www.narodnikvalifikace.cz/hledani/text-druhotn%C3%A9%20suroviny/typ-and/kategorie-PK-UPK-Orchard/pole-Kod-Nazev-OdbornaKompetence-Povolani-HodnoticiStandard/parametry-inv-stem/pouze-platne-ne/pouze-s-terminy-zkousek-ne/ku-vse/skupiny-oboru-vse
https://www.narodnikvalifikace.cz/hledani/text-druhotn%C3%A9%20suroviny/typ-and/kategorie-PK-UPK-Orchard/pole-Kod-Nazev-OdbornaKompetence-Povolani-HodnoticiStandard/parametry-inv-stem/pouze-platne-ne/pouze-s-terminy-zkousek-ne/ku-vse/skupiny-oboru-vse
https://www.narodnikvalifikace.cz/hledani/text-druhotn%C3%A9%20suroviny/typ-and/kategorie-PK-UPK-Orchard/pole-Kod-Nazev-OdbornaKompetence-Povolani-HodnoticiStandard/parametry-inv-stem/pouze-platne-ne/pouze-s-terminy-zkousek-ne/ku-vse/skupiny-oboru-vse
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• 4. Lidský kapitál a vzdělávací systém spolu s 
celoživotním vzděláváním 

o 4.3.1 Rozšíření nabídky dalšího profesního 
vzdělávání a rekvalifikací. 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj   

Koncepce státní politiky cestovního ruchu 2014-2020  

Management cestovního ruchu 

• 2.3 Rozvoj lidských zdrojů 
 Zvyšování kvalifikace pracovníků v oblasti 
cestovního ruchu 

V období 2014-2020 byly v Národní soustavě platné 
následující profesní kvalifikace z oblasti cestovního 
ruchu: 

o Samostatný pracovník cestovní kanceláře 
a cestovní agentury 

o Místní zástupce cestovní kanceláře 
o Průvodce cestovního ruchu 
o Průvodce cestovního ruchu 
o Pracovník cestovní kanceláře – specialista 

pro incoming 
o Vedoucí pracovník turistického informačního 

centra 
o Vedoucí zájezdu 
o Pracovník turistického informačního centra 
o Koordinátor služeb pro korporátní klientelu 
o Recepční v hotelovém provozu 
o Průvodce Prahou 
o Práce v ubytovacím zařízení 
o Provozní vedoucí úklidu 
o Úklidové práce v ubytovacím zařízení – 

pokojská 
 
 
 
 
 
 

NSK  

https://www.narodnikvalifikace.c
z/vyber-kvalifikace/profesni-
kvalifikace/skupiny-oboru-
31/pouze-platne-ano/pouze-s-
terminy-zkousek-ne/seradit-
1v/ku-1-8 

https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-1075-Samostatny_pracovnik_cestovni_kancelare_a_cestovni_agentury/revize-901
https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-1075-Samostatny_pracovnik_cestovni_kancelare_a_cestovni_agentury/revize-901
https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-587-Mistni_zastupce_cestovni_kancelare/revize-750
https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-318-Pruvodce_cestovniho_ruchu/revize-1975
https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-318-Pruvodce_cestovniho_ruchu/revize-440
https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-915-Pracovnik_cestovni_kancelare_specialista_pro_incoming/revize-1358
https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-915-Pracovnik_cestovni_kancelare_specialista_pro_incoming/revize-1358
https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-585-Vedouci_pracovnik_turistickeho_informacniho_centra/revize-1013
https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-585-Vedouci_pracovnik_turistickeho_informacniho_centra/revize-1013
https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-584-Vedouci_zajezdu/revize-1015
https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-586-Pracovnik_turistickeho_informacniho_centra/revize-853
https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-914-Koordinator_sluzeb_pro_korporatni_klientelu/revize-1357
https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-673-Recepcni_v_hotelovem_provozu/revize-1175
https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-836-Pruvodce_Prahou/revize-1337
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Úřad vlády ČR   

Společnost 4.0  (2017–2019) 

Podpora nabídky dalšího vzdělávání, nových forem a 
individualizace 

• 2.17 Rozšíření nabídky dalšího profesního 
vzdělávání a rekvalifikací 
Rozšiřování nabídky dalšího profesního vzdělávání 
o nové obsahy reflektující technologický vývoj či 
aktualizace již existujících kurzů v souladu s 
technologickým vývojem (zejména prostřednictvím 
Národní soustavy kvalifikací). 

Úkol týkající se rozšiřování nabídky dalšího profesního 
vzdělávání o nové obsahy reflektující technologický 
vývoj či aktualizace již existujících kurzů v souladu s 
technologickým vývojem (zejména prostřednictvím 
Národní soustavy kvalifikací) je plněn v rámci vzniku 
nových profesních kvalifikací v Národní soustavě 
kvalifikací, které budou reagovat na nové trendy 
odrážející změny spojené s Průmyslem 4.0. 

 

NSK 

www.narodnikvalifikace.cz 

• 2.19 Rozvoj nových modelů a individualizace  
v dalším vzdělávání. Podpora individualizace 
nabídky dalšího vzdělávání, aby odpovídala stále 
náročnější a diverzifikovanější poptávce, 
zanalyzování možnosti nastavení systému 
modularizace rekvalifikací v návaznosti na Národní 
soustavu kvalifikací, případně i tzv. „čisté" 
rekvalifikace. 

Podpora rozvoje nových forem vzdělávání a zvýšení 
využívání MOOC kurzů je jedním z témat, kterým se 
věnuje Poradní orgán DigiStrategie 2020 v rámci 
rozvoje systémové podpory digitální gramotnosti. 
MŠMT je členem tohoto poradního orgánu.   

Podpora individualizace nabídky DV je zohledňována 
v souladu se Strategií digitální gramotnosti a v 
projektu KVASAR – Zvyšování kvality a efektivity 
systému dalšího vzdělávání ve spolupráci se 
zaměstnavateli. 

DigiStrategie 2020 

https://digistrategie.cz/ 

projekt KVASAR 
https://kprofesijinak.cz/o-
projektu-kvasar/ 

 

Národní program reforem – ÚV 

• 3. Strukturální reformy 
o 3.3 Trh práce, sociální politika a 

vzdělávání 
o 3.3.3 Vzdělávání, Další vzdělávání 

Oblast dalšího vzdělávání se s nástupem nových 
technologií, Průmyslem 4.0 a nastupujícími změnami 
na trhu práce dostává stále více do popředí zájmu. 
V roce 2020 pokračoval rozvoj Národní soustavy 
kvalifikací (NSK), registru profesních kvalifikací 
existujících na pracovním trhu v ČR, což naplňuje 
dané opatření. V roce 2020 byla v rámci projektu 
Upskilling CZ pozornost zaměřena na podporu sítě 
autorizovaných osob NSK, které mají právo 

 

https://digistrategie.cz/
https://kprofesijinak.cz/o-projektu-kvasar/
https://kprofesijinak.cz/o-projektu-kvasar/
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organizovat a provádět zkoušky z příslušných 
profesních kvalifikací. Současně probíhá podpora a 
rozvoj NSK jako nástroje umožňujícího flexibilním 
způsobem získat kvalifikaci nebo dosažení po získání 
úpk dosažení stupně vzdělání.  
 

Digitální Česko 2018+ 

• 3. Připravenost občanů na změny trhu práce, 
vzdělávání a rozvoj digitálních dovedností 

o 3.02 Rozvoj dalšího digitálního vzdělávání 
- podpora navazujícího a celoživotního 

vzdělávání s ohledem na rozvoj 
digitálních dovedností; 

MŠMT zahájilo jednání s MK a NTK o možnostech 
využití knihoven jako center pro celoživotní učení v 
digitální oblasti. 
Vznikla mezirezortní Pracovní skupina MŠMT, MK a 
UZS zaměřená na prohloubení spolupráce mezi 
jednotlivými aktéry. Oddělení dalšího vzdělávání má 
zastoupení v této pracovní skupině.   
Jsou tvořeny PK z oblasti IT. 

 

pracovní skupina MŠMT, MK, UZS 

https://www.uzs.cz/cz/o-nas/nas-
servis 

 narodnikvalifikace.cz 

 

 

Inovační strategie ČR 2019–2030 

Akční plán pro Inovační strategii ČR 2019-2030 

• C5: Podpora celoživotního vzdělávání a re-
skillingu – příprava na využívání průlomových 
technologií 

• C6: Analýza dopadů Průmyslu 4.0 na trh práce 
s cílem adekvátně transformovat vzdělávací 
soustavu 

o N8: Příprava systému podpory 
přeškolování pracovníků na národní 
i regionální úrovni, který bude reagovat 
na aktuální poptávky trhu. 

Průběžně probíhá identifikace oblastí spojených s 
inovačními technologiemi a vznikají k nim nové 
profesní kvalifikace, případně jsou revidovány 
stávající profesní kvalifikace v jednotlivých oborech. 
Zvýšením pokrytí profesních kvalifikací týkajících se 
problematiky Průmyslu 4.0 autorizovanými osobami 
se zabývá projekt UpSkilling CZ. 

 

NSK  

www.narodnikvalifikace.cz 

projekt UpSkilling CZ  

http://www.nuv.cz/projekty/up 

 

https://www.uzs.cz/cz/o-nas/nas-servis
https://www.uzs.cz/cz/o-nas/nas-servis
http://www.narodnikvalifikace.cz/
http://www.nuv.cz/projekty/up

