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Návod na obsluhu interního webu IS NSK – tvorba
kvalifikačního a hodnoticího standardu
Vygenerování úkolu k tvorbě standardů kvalifikací
Po potvrzení, že dohoda vystavená na činnosti v pracovní skupině byla vytištěna, podepsána a
odeslána na adresu NÚV (nutné zatrhnout políčko
a potvrdit stiskem tlačítka
, obrázek č. 1), je automaticky informačním systémem NSK vygenerován
úkol na vytvoření hodnoticího a kvalifikačního standardu. Současně s tímto úkolem je vygenerováno
upozornění k zahájení vyplňování výkazu práce člena pracovní skupiny.
Pokud není potvrzeno splnění úkolu k vytištění, podepsání a odeslání dohody, informační systém
NSK nemůže vygenerovat úkol pro tvorbu standardů.
Úkoly jsou odesílány z adresy tvorba@narodnikvalifikace.cz na uvedenou emailovou adresu uživatele
IS NSK (obrázek č. 2).
Obrázek č. 1 – Stránka pro tisk dohody na interním webu IS NSK
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Otevření úkolu na tvorbu standardů kvalifikací na stránkách
interního webu IS NSK
Úkol k vytvoření standardů kvalifikace lze otevřít dvěma způsoby:
přes URL odkaz v zaslaném upozornění (úkolu), které bylo automaticky vygenerováno z IS
NSK a odesláno na emailovou adresu uživatele.
nebo zadáním přihlašovacích údajů (uživatelského jména a hesla) na úvodní straně interního
webu https://tvorba.narodnikvalifikace.cz

Otevření stránek interního webu přes zaslaný úkol
Po potvrzení, že dohoda vystavená na činnosti v pracovní skupině byla vytištěna, podepsána a
odeslána na adresu NÚV, je automaticky informačním systémem NSK vygenerován úkol na vytvoření
hodnoticího a kvalifikačního standardu. Úkoly jsou odesílány z adresy tvorba@narodnikvalifikace.cz
Pro přímé otevření úkolu slouží URL odkaz, který je součástí textu emailové zprávy (obrázek č. 2). Po
přihlášení se zobrazí osobní stránka uživatele interního webu IS NSK. Úkol se zobrazuje v horní části
stránky „Přehled aktuálních úkolů“ (obrázek č. 4).
Obrázek č. 2 – Emailová zpráva s úkolem a URL odkazem

Otevření úkolu přihlášením se na stránky interního webu IS NSK
Úkol na vytvoření standardů lze otevřít po zadání přihlašovacích údajů na úvodní straně interního
webu IS NSK https://tvorba.narodnikvalifikace.cz (obrázek č. 3). Po přihlášení se uživateli zpřístupní
osobní stránka IS NSK (obrázek č. 4). Úkol se zobrazuje v horní části stránky „Přehled aktuálních
úkolů“.
Přihlašovací údaje do interního webu IS NSK byly zaslány společně s informačním emailem o IS NSK a
návodem na vytištění dohody a vyplnění výkazu práce.
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Obrázek č. 3 – Stránka pro přihlášení do interního webu IS NSK
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Úvodní osobní stránka uživatele IS NSK
Po zadání přihlašovacích údajů na stránky interního webu IS NSK nebo otevřením URL odkazu ze
zaslaného úkolu se uživatel dostane na úvodní osobní stránku (obrázek č. 4), která obsahuje
následující části:
Záhlaví stránky
Přehled aktuálních úkolů
Přehled členství v sektorových radách a pracovních skupinách
Přehled vytvářených a revidovaných kvalifikací
Seznam dohod
Obrázek č. 4 – Úvodní osobní stránka uživatele IS NSK
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Záhlaví stránky
Záhlaví stránky je stejné na všech stranách interního webu IS NSK. Funkce v záhlaví jsou podrobně
popsány v návodu na obsluhu interního webu NSK (vytištění dohody + vyhotovení výkazu práce).

Přehled aktuálních úkolů
V přehledu jsou zobrazeny neukončené úkoly (tzn. úkoly, které čekají na uzavření). Po potvrzení, že
dohoda vystavená na činnosti v pracovní skupině byla vytištěna, podepsána a odeslána na adresu
NÚV, jsou automaticky informačním systémem NSK vygenerovány úkoly na vyplnění výkazu práce
vztahujícího se k dohodě a úkol (úkoly) k vytvoření hodnoticího a kvalifikačního standardu (obrázek
č.5).
Obrázek č. 5 – Detail přehledu aktuálních úkolů

Přehled členství v sektorových radách a pracovních skupinách
Zde se zobrazuje přehled členství uživatele v rámci NSK2 (obrázek č. 6). Členství v sektorové radě se
zobrazuje u uživatelů, kteří jsou členy některé ze sektorových rad. U členů pracovních skupin se
zobrazuje pouze členství v pracovní skupině.
Po otevření odkazu na členství v pracovní skupině se zobrazí přehled členů pracovní skupiny včetně
kontaktů. Z této stránky je možné zobrazit i seznam členů příslušné sektorové rady včetně kontaktů.
Obrázek č. 6 – Detail přehledu členství v sektorových radách a pracovních skupinách
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Přehled vytvářených a revidovaných kvalifikací
Přehled zobrazuje seznam kvalifikací, na jejichž tvorbě se uživatel podílí (obrázek č. 7). Otevřením
názvu kvalifikace se uživatel dostane na stánku standardu kvalifikace (obrázek č. 9).
Obrázek č. 7 – Detail přehledu vytvářených a revidovaných kvalifikací

Seznam dohod
Zde se zobrazuje přehled všech vystavených dohod uživatele v rámci NSK2 (obrázek č. 8).
Obrázek č. 8 – Detail seznamu dohod
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Stránka standardu kvalifikace
Stránka standardu kvalifikace obsahuje čtyři záložky (obrázek č. 9):
Profesní kvalifikace
A. Kritéria a způsoby hodnocení
B. Organizační a metodické pokyny
Autoři
Dokumenty
Standardy a verze
Obrázek č. 9 – Stránka standardu kvalifikace

Pomocí tlačítka

se lze dostat na přehled členů v pracovní skupině.
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Profesní kvalifikace
Záložka profesní kvalifikace je rozdělena na čtyři části (obrázek č. 10 ).
Obrázek č. 10 – Stránka standardu kvalifikace – záložka Profesní kvalifikace

Identifikace kvalifikace
Tato část obsahuje ID kvalifikace, kód kvalifikace, název, kvalifikační úroveň, kategorii oborů, skupinu
oborů, autorizující orgán kvalifikace.

Aktuální proces tvorby standardu
Tato část obsahuje číslo verze tvorby standardu, typ tvorby standardu, název kvalifikace, platnost
standardu od – do, datum publikace standardu, název sektorové rady, která standard zpracovala,
název pracovní skupiny.

Pokyny
Zde se zobrazuje, v jaké fázi se standard nachází (obrázek č. 11). U standardu, který má pracovní
skupina zpracovat je uveden pokyn „Vytvořte návrh standardu kvalifikace v pracovní skupině“.
Pomocí tlačítka
si uživatel, který je aktuálně přihlášený v informačním
systému NSK (ve správci i v interním webu), rezervuje vytvářený standard pro úpravy. Pro ostatní
uživatele se standard uzamkne. Na stránce profesní kvalifikace se zobrazí informace, že standard je
rezervován jiným uživatelem a není možné do něj editovat. Bez rezervace úprav není možné
provádět editaci v jakékoliv části standardu.
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Obrázek č. 11 – Stránka standardu kvalifikace – záložka Profesní kvalifikace – část Pokyny

Po ukončení editace standardu je nutné rezervaci ukončit tlačítkem
(obrázek č. 12). Následně je standard zpřístupněn pro editaci dalším uživatelům informačního
systému NSK. V případě, že rezervace není ukončena přes tlačítko „Ukončit rezervaci pro úpravy“, je
rezervace automaticky ukončena po 2 hodinách od poslední úpravy standardu přihlášeným
uživatelem.
Obrázek č. 12 – Stránka standardu kvalifikace – záložka Profesní kvalifikace – část Pokyny – ukončení editace
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Stiskem tlačítka
se odešle verze kvalifikačního standardu garantovi ke
kontrole (obrázek č. 13). Odeslání standardu může provést pouze vedoucí pracovní skupiny. Po
odeslání standardu se verze uzavře a již není možné do ní vstoupit. Pokyn k vytvoření návrhu
standardu se změní na informaci „Probíhá kontrola standardu garantem NÚV před posouzením
stvrzovateli“.
Pomocí tlačítka
a vytisknout jej.

lze otevřít formulář hodnoticího standardu ve formátu PDF

Obrázek č. 13 – Stránka standardu kvalifikace – záložka Profesní kvalifikace - Pokyny

Další připomínky ke kvalifikaci
Veškerá komunikace se členy pracovní skupiny probíhá pomocí odkazu
.
Připomínku lze zadat k celému vytvářenému standardu kvalifikace, k jednotlivým odborným
dovednostem a k dalším částem standardu (obrázek č. 14).
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Obrázek č. 14 – Stránka standardu kvalifikace – záložka Profesní kvalifikace – vložení připomínky

Vložené připomínky se zobrazují v poli "Další připomínky ke kvalifikaci". Každá připomínka obsahuje
název, datum vložení, autora připomínky, počet komentářů a stav připomínky, zda je aktivní nebo
vyřešená (obrázek č. 15).
Obrázek č. 15 – Stránka standardu kvalifikace – záložka Profesní kvalifikace – Další připomínky ke kvalifikaci
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Tlačítkem "Upravit" lze zobrazenou připomínku otevřít k další práci, např. přidat komentář, změnit
stav připomínky. Tlačítkem
lze připomínku odstranit (obrázek č. 16).
Obrázek č. 16 – Stránka standardu kvalifikace – záložka Profesní kvalifikace – Další připomínky ke kvalifikaci Úprava připomínky

Stiskem tlačítka
"Upravit" se otevře okno pro úpravu připomínky. Komentář k připomínce lze
vložit přes tlačítko
(obrázek č. 17a), kdy se otevře pole pro vložení komentáře. Na
začátku řádku je tlačítko
pro uložení komentáře nebo tlačítko
pro zrušení zapsaného
komentáře (obrázek č. 17b). Pokud není komentář uložen přes tlačítko
, v připomínce se
neobjeví!
U jednotlivých komentářů je zobrazen datum zapsání a autor. Jednotlivé komentáře lze odstranit
pomocí tlačítka .
Obrázek č. 17a – Stránka standardu kvalifikace – záložka Profesní kvalifikace – Další připomínky ke kvalifikaci Vložení komentáře
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Obrázek č. 17 b – Stránka standardu kvalifikace – záložka Profesní kvalifikace – Další připomínky ke kvalifikaci Vložení komentáře

Počet komentářů k připomínce je zobrazen v pravém dolním rohu (obrázek č. 18).
Obrázek č. 18 – Stránka standardu kvalifikace – záložka Profesní kvalifikace – Další připomínky ke kvalifikaci Připomínka
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Stav připomínky lze měnit přes rozevírací tlačítko v pravém rohu připomínky nebo otevřením
připomínky přes tlačítko
(obrázek č. 19).
Obrázek č. 19 – Stránka standardu kvalifikace – záložka Profesní kvalifikace – Další připomínky ke kvalifikaci Stav připomínky

Změnou stavu přes rozevírací seznam v pravém horním rohu připomínky, se v levé části zobrazí
tlačítko pro uložení změn
(obrázek č. 20).
Obrázek č. 20 – Stránka standardu kvalifikace – záložka Profesní kvalifikace – Další připomínky ke kvalifikaci Připomínka
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Po vypořádání připomínek, to znamená, že připomínky jsou ve stavu „Vyřešená“, vedoucí pracovní
skupiny odešle přes tlačítko
verzi kvalifikace ke kontrole garantovi
(obrázek č. 21). Po odeslání standardu se verze uzavře a již není možné do ní vstoupit.
Obrázek č. 21 – Stránka standardu kvalifikace – záložka Profesní kvalifikace – Další připomínky ke kvalifikaci Uzavření verze kvalifikace

17

Interní web IS NSK – tvorba standardu

A. Kritéria a způsoby hodnocení
Na záložce se vyplňují k jednotlivým odborným kompetencím kritéria hodnocení a způsoby jejich
ověření (obrázek č. 22).
U revidovaných profesních kvalifikací se zobrazují odborné kompetence včetně kritérií hodnocení a
způsobů ověření.
Pomocí tlačítka

se otevřou odborné kompetence pro editaci.

Obrázek č. 22 – Stránka standardu kvalifikace – záložka A. Kritéria a způsoby hodnocení

Editace odborných kompetencí
U jednotlivých kompetencí se v levé části řádku zobrazí nástroje pro jejich editaci (obrázek č. 23).
Pomocí tlačítka
"Upravit" lze vyhledat v číselníku jinou odbornou kompetenci a změnit tak
původní (obrázek č. 24). Tlačítkem
"Smazat" lze kompetenci odstranit. Tlačítky
jednotlivé kompetence přesouvat nahoru či dolů.
Provedené úpravy se uloží tlačítkem

lze

.
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Obrázek č. 23 – Stránka standardu kvalifikace – záložka A. Kritéria a způsoby hodnocení - editování jednotlivých
odborných kompetencí

Nová odborná kompetence se přidá stiskem tlačítka
(obrázek č. 23), kdy se
otevře okno se seznamem odborných kompetencí (obrázek č. 24). Kompetenci lze vyhledat pomocí
kódu nebo názvu. Na záložce „Strom“ lze vyhledat kompetenci ve stromové struktuře (obrázek č. 25).
U vybrané kompetence je nutné zadat kvalifikační úroveň.
Vložení nové kompetence se provede stiskem tlačítka
zruší.

. Stiskem tlačítka

se akce

19

Interní web IS NSK – tvorba standardu
Obrázek č. 24 – Stránka standardu kvalifikace – záložka A. Kritéria a způsoby hodnocení - výběr z číselníku
odborných kompetencí

Obrázek č. 25 – Stránka standardu kvalifikace – záložka A. Kritéria a způsoby hodnocení - Přidání nového
kritéria hodnocení - výběr z číselníku odborných kompetencí
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Editace kritérií hodnocení
Editovat a vkládat nová kritéria hodnocení k odborným kompetencím lze pomocí tlačítka
(obrázek č. 26).
Obrázek č. 26 – Stránka standardu kvalifikace – záložka A. Kritéria a způsoby hodnocení - Přidání nového
kritéria hodnocení k odborné kompetenci

Po přidání nového kritéria hodnocení pomocí tlačítka
se otevře pod
odbornou kompetencí nový řádek. Zadáním textu do textového pole (obrázek č. 27) se v levé části
řádku zobrací editační nástroje. Tlačítkem
lze zadané hodnoticí kritérium uložit (ve sloupci
"pořadí" se automaticky přiřadí písmeno řádku, a., b., c., ...). Tlačítkem lze zadané kritériu smazat.
V pravé části řádku se k hodnoticímu kritériu zadá způsob ověření, který se vybere z rozevíracího
seznamu.
Uložením kritéria pomocí tlačítka

se v levé části řádku zobrazí editační tlačítka. Tlačítkem

lze

řádek s hodnoticím kritériem smazat. Tlačítky
lze řádky s kritérii přesouvat nahoru a dolů.
Označení řádku pořadovým písmenkem se automaticky přeskupí. Uložený řádek hodnoticího kritéria
lze editovat klikem na textovou část nebo na rozevírací seznam způsobu ověření.
Obrázek č. 27 – Stránka standardu kvalifikace – záložka A. Kritéria a způsoby hodnocení - Editace nového
kritéria hodnocení

21

Interní web IS NSK – tvorba standardu
Za pomoci tlačítka

lze k jednotlivým odborným kompetencím vložit

připomínku (obrázek č. 28). Stiskem tlačítka

se připomínka uloží.

Stiskem tlačítka

se vložení připomínky zruší.
Obrázek č. 28 – Stránka standardu kvalifikace – záložka A. Kritéria a způsoby hodnocení - Zadání nové
připomínky k odborné kompetenci
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B. Organizační a metodické pokyny
Na záložce lze vyplnit organizační a metodické pokyny ke kritériím hodnocení (obrázek č. 29).
Aktivace editačního pole se provede pomocí první ikonky v levé části

.

Obrázek č. 29 – Stránka standardu kvalifikace – záložka B. Organizační a metodické pokyny

Vpisovat do organizačních a metodických pokynů lze pouze v části textu, který je podbarvený
růžovou barvou (obrázek č. 30). Na konci editace je nutné zapsaný text uložit pomocí tlačítka

.

Obrázek č. 30 – Stránka standardu kvalifikace – záložka B. Organizační a metodické pokyny - editace pole
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Autoři
Na záložce Autoři se zadávají autoři hodnotícího a kvalifikačního standardu vytvořené kvalifikace
(obrázek č. 31). Název sektorové rady a názvy subjektů zastoupené v pracovní skupině. U nově
vytvářených kvalifikací je pole prázdné. Aktivace editačního pole se provede pomocí první ikonky v
levé části

. Na konci editace je nutné zapsaný text uložit pomocí tlačítka

.

Obrázek č. 31 – Stránka standardu kvalifikace – záložka Autoři - editace pole
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Dokumenty
Na záložku lze přes tlačítko
Tlačítko

vložit jakýkoli soubor.

umožňuje vytvoření vlastní složky pro vkládání souborů (obrázek č. 32).

Obrázek č. 32 – Stránka standardu kvalifikace – záložka Dokumenty

25

Interní web IS NSK – tvorba standardu

Standardy a verze
Oddíl Standardy a verze obsahuje dvě záložky:
Standardy
Verze

Standardy
Zde je uložena informace o zpracovávaném standardu kvalifikace (typ, zařazení do plánu prací,
platnost standardu, obrázek č. 33).
Obrázek č. 33 – Stránka standardu kvalifikace – záložka Standardy a verze - Standardy

Verze
Zde jsou uloženy jednotlivé verze standardů, které vznikly při jeho zpracování. Klikem na tlačítko
lze rozevřít danou verzi, která je uzamčená a není možné provádět opravy (obrázek č. 34).
Obrázek č. 34 – Stránka standardu kvalifikace – záložka Standardy a verze - Verze
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