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HODNOTÍCÍ STANDARD

Komentář [h1]: Legenda:
 Vše, co je černě – je povinné
 Červené – je k úpravě či
doplnění (možno měnit)

Dílčí kvalifikace DK 1
NÁZEV DÍLČÍ KVALIFIKACE

Komentář [z2]: Doplnit pouze
v případě, že je již zřejmé, že
bude existovat více DK a k tomu
UK.

kvalifikační úroveň 3

Komentář [OS3]:
E=2
H=3
M=4
atd.

A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ
1. KÓD A NÁZEV KOMPETENCE
Kritéria hodnocení

Způsob ověření

a)

Praktické předvedení

b)

Ústní ověření

c)

Ústní/ písemné ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

2.
Kritéria hodnocení

Způsob ověření

a)
b)

3.
Kritéria hodnocení
a)
b)
c)
d)

Způsob ověření

Komentář [h4]:
podle KS, doplňte u všech
kompetencí
Komentář [z5]: zde jsou uvedeny
základní možné varianty – viz
metodika NSK str. 22.
Pokud je třeba určité doplnění,
např. praktické předvedení
s ústním vysvětlením, doporučuji
držet se stejné formulace v celém
standardu
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4.
Kritéria hodnocení

Způsob ověření

a)
b)
c)
d)
e)

5.
Kritéria hodnocení
a)
b)
c)

Způsob ověření
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B. ORGANIZAČNÍ A METODICKÉ POKYNY
Pokyny k realizaci zkoušky
Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla
v souladu s platnými právními předpisy.
Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost
je/není vyžadována.
Povinností zkoušejícího je dbát na to, aby zkouška probíhala dle tohoto hodnotícího
standardu.
Doplnit metodická doporučení………

Komentář [h6]:
- PS SR rozhodne, zda je či není
vyžadována ve smyslu konání
zkoušky
- pokud je zdravotní způsobilost
vyžadována - je třeba postupovat
dle popisu v metodice NSK str. 31.
Komentář [z7]: doplní PS

Výsledné hodnocení
Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o
průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „vyhověl“
nebo „nevyhověl“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií
u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil
pro všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil.
Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem
bere na vědomí.

Počet zkoušejících
Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná
fyzická osoba anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované právnické osoby.
Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze …. členů, kteří jsou autorizovanou
fyzickou osobou s autorizací pro příslušnou dílčí kvalifikaci nebo autorizovaným zástupcem
autorizované právnické osoby s autorizací pro příslušnou dílčí kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované
autorizovaného zástupce autorizované osoby

osoby,

Komentář [h8]:
PS vybere jednu ze dvou
uvedených variant – buď komise
nebo jedna AOs

Komentář [h9]: Doplnit počet
členů komise – PS

resp.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň
jednu z následujících variant požadavků:
a) …………………………………
b) ………………………………....
c) …………………………………atd.
Další požadavky:
– Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá
odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o
pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), musí být
absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první hlavy III a IV

Komentář [h10]:
PS se dohodne na stanovení
požadavků a napíše je do HS.
Postup řešení a možné příklady,
náměty či varianty jsou uvedeny
v metodice NSK na str. 33-34
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–

zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně
některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), a přípravy zaměřené
na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení
dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby musí být schopna
organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného
osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost
předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu
orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.
Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: …………

Komentář [z11]: Odkaz na AOr, kde
jsou formuláře k žádosti o autorizaci –
doplní asistentka

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky
Doplnit požadavky na materiálně technické zázemí
K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně technického vybavení
dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnotícím standardu pro účely zkoušky. Pokud
žadatel bude při zkouškách využívat materiálně technické vybavení jiného subjektu, přiloží k
žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy)
umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo
prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku a doba pro vykonání zkoušky
Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během
zkoušky) je … až … minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení
uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.
Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je … až … hodin
(hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Komentář [z12]: doplní PS

Komentář [z13]:
v případě, že toto je problematické
z pohledu odborníků v SR, není
nutné uvádět (pův. požadavek
MPO)

Komentář [h14]: doplnit v PS
Komentář [h15]: doplnit v PS
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Výše úhrady za zkoušku
Výše úhrady za zkoušku je v rozmezí … až … Kč bez DPH. Konkrétní výši úhrady za
zkoušku uvádějí jednotlivé autorizované osoby.

Komentář [h16]: Doplní PS/SR

Autorizující orgán
Ministerstvo …….

Týká se povolání
Název povolání ……(skupina pracovních činností …název typové pozice…..
………………
Odkaz na NSP:
Povolání
Typová pozice
Hodnotící standard dílčí kvalifikace připravila SR………ustavená a licencovaná pro tuto
činnost HK ČR a SP ČR (AK ČR).
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině
……………..
……………..
……………..

Komentář [h17]: Doplnit AOr
v souladu se zák. č. 179/2006 Sb.
–provede garant NUOV
Komentář [z18]:
1)V případě povolání s jednou
typovou pozicí bude uvedeno
pouze povolání
2) V případě povolání s více
typovými pozicemi bude uvedeno
v závorce i typová pozice z NSP
Doplní garant a PS - povolání,
typovou pozici
Komentář [z19]: Zde uvést
povolání, např. úklidový pracovník
Komentář [z20]: Zde uvést
typovou pozici z NSP, např.
úklidový pracovník pro
administrativní budovy
Komentář [z21]: -úkolem asistentky je doplnit
odkaz na NSP, kt. bude
hypertextový, aktivní (podtržený
odskok do NSP)
Komentář [h22]:
Doplnit přesný název SR
Komentář [z23]:
V případě, že příslušnou SR
koordinuje Agrární komora, uvede
se ještě Agrární komora
Komentář [z24]: Zde budou vypsány
subjekty zastřešující členy PS

