
UNIV 3 – zkvalitnění systému rekvalifi kací širokou 
podporou procesu uznávání výsledků předchozího 

učení podle Národní soustavy kvalifi kací 
a modernizací procesu akreditací.

Profesní kvalifi kace jsou vytvářeny přímo 
zaměstnavateli, což zaručuje, že odpovídají 

skutečným požadavkům trhu práce.
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Zaměstnavatelé se také účastní zkoušek 
z profesních kvalifikací a posuzují jejich zadání 
a samotný průběh. Rovněž programy dalšího 
vzdělávání, vytvořené školami v souladu 
s Národní soustavou kvalifikací, procházejí 
procesem posouzení zástupci zaměstnavatelů.

Úzká spolupráce škol a zaměstnavatelů 
garantuje, že držitelé osvědčení o zkoušce 
z profesní kvalifikace najdou zaměstnání, 
k němuž mají potřebné znalosti a dovednosti, 
a zaměstnavatelé budou mít plně kvalifikované 
zaměstnance.

Nová možnost uznávání kvalifikací se otevřela 
díky zákonu č. 179/2006 Sb., o ověřování 
a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, který 
vstoupil v platnost k 1. srpnu 2007.

Co dělat, když na to, co umím, 
potřebuji potvrzení, 

aneb Rádce procesem uznávání 
výsledků dalšího vzdělávání

 Co zákon umožňuje?
  Usnadňuje Vám situaci v případě, že jste získali 
kvalifikaci v určitém oboru, avšak pracujete 
v jiném oboru či chcete v novém oboru 
získat práci. Obor, v němž pracujete či chcete 
pracovat, již ovládáte, ale potřebujete získat 
potvrzení, že tomu tak opravdu je. 

  Pomocí uznávání výsledků dalšího vzdělávání 
můžete výše zmíněné potvrzení (v terminologii 
zákona osvědčení) získat. 

  Osvědčení platí v celé ČR. 
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  Získání osvědčení je výhodné i pro Vašeho 
zaměstnavatele, protože z něj může čerpat 
informace o Vaší skutečné kvalifikaci. 

  Na základě osvědčení z určených profesních 
kvalifikací můžete získat výuční list v oboru, 
popř. i maturitní zkoušku. 

  Jak uznávání probíhá a na co je třeba se 
připravit?

  Nejdřív se podívejte na www.narodnikvalifikace.cz 
a zjistěte, zda pro Vámi zvolenou kvalifikaci 
už existují potřebné dokumenty – kvalifikační 
a hodnoticí standardy.

  Seznamte se pečlivě s oběma standardy 
a rozhodněte se, zda skutečně chcete podstoupit 
ověření svých znalostí a dovedností. Standardy 
uvádějí, co všechno musíte umět, abyste mohli 
úspěšně vykonat zkoušku podle zákona  
č. 179/2006 Sb. (viz výše). 

  Pro získání informací můžete také využít portál 
www.vzdelavaniaprace.cz, na kterém najdete 
i informace o tom, která instituce realizuje 
zkoušky pro získání osvědčení pro Vámi zvolenou 
kvalifikaci.

  Pokud potřebujete s Vaší volbou pomoci či 
nemáte k dispozici internet (bezplatný přístup 
k internetu je ve většině knihoven) a chcete pro 
své rozhodování získat více informací, kontaktujte 
nejbližší Centrum celoživotního učení ve Vašem 
kraji na http://univ2.univ.cz/Kraje. Tam Vám 
poradí, co máte dělat pro to, abyste získali 
osvědčení.
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 A jak to bude pokračovat dál?

  Najdete si nebo Vám bude doporučena škola 
či soukromá vzdělávací instituce (terminologií 
zákona Autorizovaná osoba), která má oprávnění 
realizovat dané zkoušky. 

  Ve škole se Vás ujme vyškolený průvodce, vysvětlí 
Vám požadavky hodnoticího standardu, seznámí 
Vás s průběhem zkoušky i s tím, co musíte sám 
udělat (např. vyplnit přihlášku).

  Průvodce bude Vaší oporou, která Vám pomůže 
překonávat překážky spojené s uznáváním.

  Pokud zjistíte, že některou znalost či dovednost 
potřebnou pro získání kvalifikace postrádáte, 
poradí Vám průvodce, kde a jak si ji můžete 
doplnit.

  Vlastní ověření Vašich znalostí a dovedností 
proběhne před Autorizovanou osobou. 

  Zkouška je především praktická, doplněná slovně 
tím, co a proč děláte tak, jak děláte. Po úspěšném 
absolvování získáte osvědčení o profesní 
kvalifikaci. 

  Ve škole Vám také vysvětlí, jaké jsou podmínky 
pro získání výučního listu.

Přejeme Vám úspěšné absolvování 
a radost z toho, co umíte. 

 Více informací naleznete na http://univ3.univ.cz/ 
nebo www.nuv.cz/univ3
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