
Rekvalifikační programy podle mezinárodního konceptu ECDL 
(platné od 15. 3. 2021) 

 
U rekvalifikačních programů podle konceptu ECDL bude Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
akreditovat programy, jež budou rozděleny dle náročnosti na: 
A.  Rekvalifikační program pro pracovní činnost: „Počítačová gramotnost (dle Sylabů ECDL Core)“, 
B.  Rekvalifikační program pro pracovní činnost: „Počítačová gramotnost (dle Sylabů ECDL 

Advanced)“, 
C.  Rekvalifikační program pro pracovní činnost: „Digitální kompetence (dle Sylabů ECDL)“ 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A. Rekvalifikační program pro pracovní činnost: „Počítačová gramotnost (dle Sylabů ECDL Core)“ 
 
Učební plán rekvalifikačního programu musí pokrývat svým obsahem a rozsahem všechny následující 
Sylaby (moduly): 
 
- M2 - Základy práce s počítačem a správa souborů 
- M3 - Zpracování textu 
- M4 - Práce s tabulkami 
- M5 - Použití databází 
- M6 - Prezentace 
- M7 - Základy práce s internetem a komunikace 
- M9 - Úpravy digitálních obrázků 
- M10 - Tvorba webových stránek 
- M12 - Bezpečné používání informačních technologií 
- M14 - Spolupráce a výměna informací na internetu 
- M15 - Vyhledávání, vyhodnocování a zpracování informací z internetu 
 
Každý modul musí mít rozsah nejméně 20 vyučovacích hodin. Vzdělávací zařízení může na základě 
reálné poptávky a potřeb trhu práce vytvořit specifický rekvalifikační program, který se ovšem musí 
skládat nejméně ze dvou výše uvedených modulů. 
 
Poznámka: Tato akreditace bude udělována vždy na 40 vyučovacích hodin. V bodě 5) formuláře 
ŽÁDOST O AKREDITACI rekvalifikačního programu směřujícího k tzv. „čisté rekvalifikaci“ uveďte celkový 
rozsah kurzu 40 vyučovacích hodin nezávisle na tom, jakou délku bude mít konkrétní program. 
 
1. Podmínkou akreditace rekvalifikačního programu je uvedení žádajícího vzdělávacího zařízení v 
oficiálním seznamu na národních webových stránkách konceptu ECDL 
http://www.ecdl.cz/strediska.php , a její akreditování pro všechny výše vyjmenované moduly. 

2. Garantem kurzu (osobou odpovědnou za odbornou úroveň rekvalifikace) musí být tester ECDL, jenž 
je uveden v oficiálním seznamu na národních webových stránkách konceptu ECDL 
http://www.ecdl.cz/testeri.php , a akreditován pro všechny výše vyjmenované moduly. 

3. Způsob ověření získaných znalostí a dovedností musí splňovat náležitosti stanovené v § 4 vyhlášky 
č. 176/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zároveň musí být dodrženy podmínky, ke kterým se 
vzdělávací zařízení zavázalo v rámci mezinárodních pravidel konceptu ECDL. 

4. Pokud osoba dosáhne u závěrečných ECDL zkoušek úspěšnosti alespoň 50 % v každém z vyučovaných 
modulů, bude vzdělávacím zařízením zajištěno vydání „Osvědčení o rekvalifikaci“. Pokud osoba splní u 
závěrečných ECDL zkoušek platné podmínky pro vystavení některého z mezinárodních ECDL certifikátů, 
zajistí vzdělávací zařízení vydání odpovídajícího mezinárodně platného dokladu, tj. např. certifikátu 
ECDL Profile, Start nebo Core. Všechny náležitosti žádosti o akreditaci jsou předmětem posouzení 
Akreditační komise pro akreditaci vzdělávacího programu k provádění rekvalifikace. 
 

http://www.ecdl.cz/strediska.php
http://www.ecdl.cz/testeri.php


B. Rekvalifikační program pro pracovní činnost: „Počítačová gramotnost (dle Sylabů ECDL 
Advanced)“ 
 
Učební plán rekvalifikačního programu musí pokrývat svým obsahem a rozsahem všechny následující 
Sylaby (moduly): 
 
- AM3 - Pokročilé zpracování textu 
- AM4 - Pokročilá práce s tabulkami 
- AM5 - Pokročilé použití databází 
- AM6 - Pokročilé prezentace 
 
Každý modul musí mít rozsah nejméně 30 vyučovacích hodin. Vzdělávací zařízení může na základě 
reálné poptávky a potřeb trhu práce vytvořit specifický rekvalifikační program, který může mít rozsah 
jednoho nebo více z výše uvedených modulů. 
 
Poznámka: Tato akreditace bude udělována vždy na 30 vyučovacích hodin. V bodě 5) formuláře 
ŽÁDOST O AKREDITACI rekvalifikačního programu směřujícího k tzv. „čisté rekvalifikaci“ uveďte celkový 
rozsah kurzu 30 vyučovacích hodin nezávisle na tom, jakou délku bude mít konkrétní program. 
 
1. Podmínkou akreditace rekvalifikačního programu je uvedení žádajícího vzdělávacího zařízení v 
oficiálním seznamu na národních webových stránkách konceptu ECDL 
http://www.ecdl.cz/strediska.php , a její akreditování pro všechny výše vyjmenované moduly. 

2. Garantem kurzu (osobou odpovědnou za odbornou úroveň rekvalifikace) musí být tester ECDL, jenž 
je uveden v příslušném oficiálním seznamu na národních webových stránkách konceptu ECDL 
http://www.ecdl.cz/testeri.php , a akreditován pro všechny výše vyjmenované moduly. 

3. Způsob ověření získaných znalostí a dovedností musí splňovat náležitosti stanovené v § 4 vyhlášky 
č. 176/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zároveň musí být dodrženy podmínky, ke kterým se 
vzdělávací zařízení zavázalo v rámci mezinárodních pravidel konceptu ECDL. 

4. Pokud dosáhne osoba u závěrečných ECDL zkoušek úspěšnosti alespoň 50 % v každém z vyučovaných 
modulů, bude vzdělávacím zařízením zajištěno vydání „Osvědčení o rekvalifikaci“. Pokud osoba splní u 
závěrečných ECDL zkoušek platné podmínky pro vystavení některého z mezinárodních ECDL certifikátů, 
zajistí vzdělávací zařízení vydání odpovídajícího mezinárodně platného dokladu, tj. např. certifikátu 
Advanced nebo Expert. Všechny náležitosti žádosti o akreditaci jsou předmětem posouzení Akreditační 
komise pro akreditaci vzdělávacího programu k provádění rekvalifikace. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
C.  Rekvalifikační program pro pracovní činnost: „Digitální kompetence (dle Sylabů ECDL)“ 
 
Učební plán rekvalifikačního programu musí pokrývat svým obsahem a rozsahem všechny následující 
Sylaby (moduly): 
 
- M12 – Bezpečné používání informačních technologií 
- M13 – Plánování projektů 
- M15 – Vyhledávání, vyhodnocování a zpracování informací z internetu 
- M16 – Základy informatického myšlení a programování 
- M17 – Využívání digitálních technologií v marketingu 
- M19 – Základy robotiky 
- M21 – Ochrana osobních údajů a citlivých informací 
 
Každý modul musí mít rozsah nejméně 20 vyučovacích hodin. Vzdělávací zařízení může na základě 
reálné poptávky a potřeb trhu práce vytvořit specifický rekvalifikační program, který může mít rozsah 
jednoho nebo více z výše uvedených modulů. 

http://www.ecdl.cz/strediska.php
http://www.ecdl.cz/testeri.php


 
Poznámka: Tato akreditace bude udělována vždy na 20 vyučovacích hodin. V bodě 5) formuláře 
ŽÁDOST O AKREDITACI rekvalifikačního programu směřujícího k tzv. „čisté rekvalifikaci“ uveďte celkový 
rozsah kurzu 20 vyučovacích hodin nezávisle na tom, jakou délku bude mít konkrétní program. 
 
1. Podmínkou akreditace rekvalifikačního programu je uvedení žádajícího vzdělávacího zařízení v 
oficiálním seznamu na národních webových stránkách konceptu ECDL 
http://www.ecdl.cz/strediska.php , a její akreditování pro všechny výše vyjmenované moduly. 

2. Garantem kurzu (osobou odpovědnou za odbornou úroveň rekvalifikace) musí být tester ECDL, jenž 
je uveden v příslušném oficiálním seznamu na národních webových stránkách konceptu ECDL 
http://www.ecdl.cz/testeri.php , a akreditován pro všechny výše vyjmenované moduly. 

3. Způsob ověření získaných znalostí a dovedností musí splňovat náležitosti stanovené v § 4 vyhlášky 
č. 176/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zároveň musí být dodrženy podmínky, ke kterým se 
vzdělávací zařízení zavázalo v rámci mezinárodních pravidel konceptu ECDL. 

4. Pokud dosáhne osoba u závěrečných ECDL zkoušek úspěšnosti alespoň 50 % v každém z vyučovaných 
modulů, bude vzdělávacím zařízením zajištěno vydání „Osvědčení o rekvalifikaci“. Pokud osoba splní u 
závěrečných ECDL zkoušek platné podmínky pro vystavení některého z mezinárodních ECDL certifikátů, 
zajistí vzdělávací zařízení vydání odpovídajícího mezinárodně platného dokladu, tj. např. certifikátu 
Profile, Start nebo Core. Všechny náležitosti žádosti o akreditaci jsou předmětem posouzení 
Akreditační komise pro akreditaci vzdělávacího programu k provádění rekvalifikace. 
 
 

 
Sylaby všech modulů jsou dostupné na http://www.ecdl.cz/sylaby.php  
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