KVALIFIKAČNÍ STANDARD

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

Dílčí kvalifikace DK 1

Úpravy únor 2011

NÁZEV DÍLČÍ KVALIFIKACE

Komentář [z2]: Číslo DK vyplnit
pouze, je-li více DK ve vazbě na UK

kvalifikační úroveň 3

Komentář [OS3]:
E=2
H=3
M=4
atd.

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST
Kód

Název

A.3.B.2.5…..

Název kompetence… …

…..

Název kompetence…

Úroveň
3

Komentář [h4]:
pokud je v kod NSP, prosím o
doplnění - garant
Komentář [h5]:
doplnit název kompetence - PS
Komentář [h6]:
doplnit příslušnou úroveň u všech
kompetencí - PS

Vztah dílčí kvalifikace k úplné kvalifikaci
Typ dílčí kvalifikace
Úplná kvalifikace

Kód a název oboru vzdělání

……např. integrovaná
Tato dílčí kvalifikace spolu s dílčími kvalifikacemi ……………vytváří úplnou kvalifikaci
…….
Závěrečnou zkoušku/maturitní zkoušku z oboru ……lze složit po předložení osvědčení o
získání následujících dílčích kvalifikacích:
……………..
…………….atd.
 Autorizující orgán: …..

Komentář [h7]:
doplnit typ DK, pouze v případě,
že je již zřejmé, že bude existovat
UK. Tedy např. integrovaná (G a
PS)
Komentář [z8]: doplní garant
Komentář [z9]: doplní garant
pouze v případě, že je již zřejmé,
že bude existovat UK.
Komentář [z10]: doplní garant,
pokud je to relevantní
Komentář [z11]: doplní garant,
pokud je to relevantní
Komentář [h12]: Doplnit AOr
v souladu se zák. č. 179/2006 Sb.
– doplní garant

 Týká se povolání
Název povolání ……(skupina pracovních činností
Odkaz na NSP:
Povolání

…název typové pozice…..

Typová pozice
Kvalifikační standard 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 [z13]:
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 [z14]: Zde uvést
povolání z NSP
Komentář [z15]: Zde uvést
typovou pozici z NSP
Komentář [z16]: -úkolem asistentky. je doplnit
odkaz na NSP, kt. bude
hypertextový, aktivní (podtržený
odskok do NSP)
Komentář [h17]: Doplnit přesný
název SR
Komentář [z18]: V případě gesce
Mze se uvede Agrární komora
Komentář [z19]: Zde budou vypsány
subjekty zastřešující členy PS

