
Uznávání neformálního vzdělávání získané ve střediscích volného času 

 

Hlavní cíl  NSK 
Umožnit občanům, aby jim mohly být uznávány skutečné znalosti a dovednosti, bez ohledu na to, jakou 
cestou je získali ve škole, v kurzu, praxí, sebevzděláváním 
 
Zákon o uznávání  výsledků dalšího vzdělávání (179/2006) 
Definuje: 

•  Jednotky NSK, jejich obsah a vazby 
•  Způsob tvorby a schvalování NSK 
•  Procesy a pravidla uznávání kvalifikací 

  

Krok 1 

SVČ porovná své činnosti v zájmových útvarech se seznamem kvalifikací (www.narodni-kvalifikace.cz) 
a vybere ty profesní kvalifikace, které může se svými klienty realizovat. 
Příklad          
SVČ      Úplná kvalifikace 
ZÚ keramika     Keramik  
       Profesní kvalikace (karta typových pozic)      

 Výrobce sádrových forem  
 Vylévač keramiky   
 Výrobce lisované keramiky   
 TOČÍŘ KERAMIKY   

 Obsluha pálicích pecí   

 Obráběč keramiky   

 Příprava keramických hmot   

 GLAZOVAČ KERAMIKY   

ZÚ Výpočetní technika   Technik PC a periférií 
ZÚ přírodovědecký    Průvodce přírodou / strážce přírody 
ZÚ vaření     Příprava pokrmů pro rychlé občerstvení 
ZÚ fotografický    Fotoreportér 
 
Krok 2 

Každá profesní kvalifikace má svůj kvalifikační standard a hodnotící standard, které obsahuje kritéria 
hodnocení, způsoby ověřování a další pokyny ke zkoušce. To je třeba prostudovat. 

Příklad: 

Glazovač keramiky  

Název Úroveň 

Orientace v normách, v technických a výtvarných podkladech pro výrobu a zpracování keramiky 3 

Ruční glazování a dekorace keramických výrobků 3 

Obsluha glazovacích strojů a zařízení 3 

Ložení výrobků do vozů a pecí 3 

Posuzování kvality keramických polotovarů a výstupní kontrola 3 

Ruční glazování a dekorace keramických výrobků 

Kritéria hodnocení Způsob ověření 

Popsat různé glazovací a zdobicí techniky Slovní vyjádření 

Připravit vhodné nástroje a pomůcky pro glazování, zkontrolovat a 
připravit glazuru podle zadání 

Praktické provedení se slovním 
vyjádřením 

Předvést ruční glazování včetně příp. izolace a stírání 
neglazovaných částí výrobků, příp. dekorování keramických 
výrobků ponořováním, poléváním, stříkáním  

Praktické provedení se slovním 
vyjádřením 

Posoudit, zda provedená glazura a dekorace odpovídá 
požadovanému zadání a výkresové dokumentaci 

Praktické provedení se slovním 
vyjádřením 

http://www.narodni-kvalifikace.cz/detailKvalifikacnihoStandardu.aspx?q=glazova%c4%8d&id=303
http://www.narodni-kvalifikace.cz/detailKvalifikacnihoStandardu.aspx?q=glazova%c4%8d&id=304
http://www.narodni-kvalifikace.cz/detailKvalifikacnihoStandardu.aspx?q=glazova%c4%8d&id=296
http://www.narodni-kvalifikace.cz/detailKvalifikacnihoStandardu.aspx?q=glazova%c4%8d&id=305
http://www.narodni-kvalifikace.cz/detailKvalifikacnihoStandardu.aspx?q=glazova%c4%8d&id=298
http://www.narodni-kvalifikace.cz/detailKvalifikacnihoStandardu.aspx?q=glazova%c4%8d&id=306
http://www.narodni-kvalifikace.cz/detailKvalifikacnihoStandardu.aspx?q=glazova%c4%8d&id=299


 
Krok 3 
V tomto kroku je třeba vybrat, které profesní kvalifikace je SVČ schopno realizovat. Ke všem profesním 
kvalifikacím třeba je zpracovat vzdělávací projekt, zpracovaný do jednotlivých lekcí tak, aby obsahovaly 
všechny požadované znalosti a dovednosti. 
 
 
Krok 4  

Účastníci, kteří chtějí získat  osvědčení o absolvování zkoušky k profesní kvalifikaci, které probíhá 
podle hodnotícího standardu příslušné profesní kvalifikace, musí udělat zkoušku u tzv. autorizované 
osoby, což může být jednotlivec nebo organizace (i SVČ), která k tomu získala pověření. 
 
Poznámka: 
Získá-li účastník všechna osvědčení o absolvování zkoušky k profesním kvalifikacím v rámci úplné 
kvalifikace může tak získat výuční list. 
Příklad: 
Úplnou profesní kvalifikaci Keramik (kód: 28-99-H/03) lze složit po předložení osvědčení o získání 
následujících profesních kvalifikací: 

 Výrobce sádrových forem (kód: 28-004-H)  
 Vylévač keramiky (kód: 28-005-H)  
 Výrobce lisované keramiky (kód: 28-006-H)  
 Točíř Keramiky (Kód: 28-007-H)  

 Obsluha pálicích pecí (kód: 28-008-H)  

 Obráběč keramiky (kód: 28-009-H)  

 Příprava keramických hmot (kód: 28-031-H)  

 Glazovač keramiky (Kód: 28-030-H) 

 
Zájemce o výuční list však musí složit závěrečnou zkoušku ve škole. Ušetří ale tři roky chození do 
školy.  
 
Krok 5 

SVČ realizuje příslušnou zájmovou činnost (i pro dospělé), která je navázána na Národní soustavu 
kvalifikací. To celé je provázáno vzdělávacím systémem, jehož výstupem jsou osvědčení o absolvování 
akreditovaného kurzu. 
Vyšší úrovní je to, že SVČ se stává autorizovanou osobou pro realizaci zkoušek profesních kvalifikací s 
možností vydávat osvědčení potvrzující úspěšné vykonání zkoušky a získání profesní kvalifikace.  
   

 

 

http://www.narodni-kvalifikace.cz/detailKvalifikacnihoStandardu.aspx?q=glazova%c4%8d&id=303
http://www.narodni-kvalifikace.cz/detailKvalifikacnihoStandardu.aspx?q=glazova%c4%8d&id=304
http://www.narodni-kvalifikace.cz/detailKvalifikacnihoStandardu.aspx?q=glazova%c4%8d&id=296
http://www.narodni-kvalifikace.cz/detailKvalifikacnihoStandardu.aspx?q=glazova%c4%8d&id=305
http://www.narodni-kvalifikace.cz/detailKvalifikacnihoStandardu.aspx?q=glazova%c4%8d&id=298
http://www.narodni-kvalifikace.cz/detailKvalifikacnihoStandardu.aspx?q=glazova%c4%8d&id=306
http://www.narodni-kvalifikace.cz/detailKvalifikacnihoStandardu.aspx?q=glazova%c4%8d&id=299

