Změny v metodice naplňování NSK s vlivem na obsah PK
Vznik PK


Jsou podrobněji rozepsána pravidla a podmínky pro vznik PK (podmínky uplatnitelnosti,
přezkušitelnosti, vzdělatelnosti, souladu s právními předpisy).



Jsou tu doporučení pro vznik PK pro specifické cílové skupiny (živnostníci, uchazeči ÚP, absolventi
škol)



Je tu popsána možnost vytvářet tzv. přenositelné PK .

Kvalifikační standardy


Jsou popsána pravidla pro přebírání kompetencí z jiných PK nebo JP, především z hlediska
ekvivalence kompetencí.



Jsou tu pravidla pro tvorbu nových kompetencí, které dosud v CDK nejsou.



Jsou tu upřesněná doporučení k šíři kompetencí.



Je tu pokyn týkající se revizí PK ve smyslu zvýšení jejich KÚ, že to lze jedině, když se opravdu změní
kompetence směrem k zvýšení náročnosti a složitosti, nikoliv jen prostým zvýšením KÚ u jednotlivých
kompetencí.



Je tu upřesnění se kompetencí zaměřených na BOZP.

Hodnotící standardy
–

Je tu nově požadavek, že je-li kompetence zaměřená na provádění určité činnosti, je třeba, aby
alespoň jedno z kritérií hodnocení ověřovalo praktické předvedení této činnosti nebo její části, s tím,
že, výjimku mohou tvořit jen kompetence, kde to z technických, bezpečnostních či jiných důvodů
není možné.

–

Je tu nově požadavek, že je-li uveden jako způsob ověření písemně i ústně, je nutné vysvětlení této
kombinace v části B.

–

Je tu doplnění ke způsobu ověžení praktickým předvedením, že se může jednat i o výběr podle
obrázků či modelů představujících realitu, jejich hodnocení, návrhy na jejich úpravy, na využití atd.

–

Je tu podrobněji popsána možnost, že způsobem ověření je ústní obhajoba určité přinesené práce a
podmínky, kdy to lze použít.

–

Je tu nově uvedená a popsaná možnost, že způsobem ověření je ústní ověřování v reálném provozu.

–

Je tu zdůrazněná nutnost souladu mezi kritérii hodnocení a způsoby ověřování (mělo by to být
samozřejmostí, ale často tomu tak nebývá).

–

Je tu zdůrazněno, že v pokynech pro realizaci zkoušky nelze uvádět takové pokyny, z nichž by se dalo
vyvodit, že některé kompetence či kritéria jsou méně důležité než jiné.

–

V požadavcích na odbornou způsobilost autorizované osoby už není možnost stanovování praxe delší
než pět let.

–

V požadavcích na odbornou způsobilost autorizované osoby je u požadavků na praxi místo dřívější
formulace, "... z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o
udělení autorizace" nová formulace "... odpovídající aktuálnímu obsahu příslušné profesní
kvalifikace".

