
 

 

 

Mistrovská zkouška 

 

Jednání sektorových rad 

 

 

 

 



Jaké jsou hlavní principy? 

•  Součást nikoliv počátečního, ale dalšího zdělávání, ale se zapojením škol 

•  Založeno na standardech stanovených zaměstnavateli  -  NSK, zákon 179/2006 Sb. 

•  Základní „profil“ mistra 

        - Navrhnout a vytvořit mistrovské dílo 

        - Řídit práce v rozsahu celého oboru (včetně teoretických znalostí) 
        - Orientovat se v činnostech vedení firmy 

•  Na zkouškách participace zaměstnavatelské i školské sféry 

•  Podmínkou určitá vstupní kvalifikace (nejen vyučení)  
    a 5 let praxe v odpovídajícím povolání 
 

 

 

 



Jak vybírat povolání pro mistrovské kvalifikace? 

Výsledkem práce mistra je  

 určitý výrobek (mistrovské dílo) 

přičemž vytvoření / provedení představuje profesní vrchol z hlediska náročnosti na 
dovednosti a znalosti, případně z hlediska zvlášť obtížných podmínek 

 

 

 

 

 

 



Jak vybírat povolání pro mistrovské kvalifikace? 

Práci mistra obvykle charakterizuje  

• významný podíl ručních dovedností, spojený s používáním specializovaných 
nástrojů a pomůcek, někdy také přístrojů, strojů a zařízení, nikoliv však 
výrobních linek a systémů s vysokým stupněm automatizace 

• nutnost detailních znalostí vlastností a parametrů používaných materiálů, 
surovin i výrobků, v některých profesích i objektů či zařízení, na nichž práce 
probíhají 

• variabilita  pracovních úkolů. 
 

 

 

 

 



Jak vybírat povolání pro mistrovské kvalifikace? 

V příslušné profesi je žádoucí, aby fungovala 

• možnost spotřebitelů vybrat si z množiny řemeslníků (nebo jiných pracovníků 
služeb) ty nejkvalitnější a nespolehlivější, kteří svoji činnost ovládají 
dokonale, 

• ochrana spotřebitele před nekalým a neodborným provedením prací. 
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Jaké kroky proběhnou? 

1) Korekce výběru mistrovských kvalifikací, které se budou tvořit (hlavně 1. vlna) 

2) Určení „patrona“ pro každou vybranou mistrovskou kvalifikaci 

3) Ve spolupráci „patron“ – garant NÚV vytvoření rodného listu 

(garant bude mít většinu RL předvyplněnou (obecně k MiZk),  

bude třeba se zamyslet nad mistrovským dílem)  

4) Schválení RL sektorovou radou (per rolam) 

5) Licencování sektorové rady pro mistrovské kvalifikace 

6) Ustavení pracovní skupiny pro tvorbu standardů 

7) Tvorba standardů v pracovní skupině  (ve spolupráci s garantem NÚV) 

8) Schválení standardů sektorovou radu 

• DPP pro členy sektorových rad  licencovaných pro MiZk (včetně tajemníků) 
• DPP pro členy pracovních skupin 

 

 



 

 

 

Děkuji Vám za pozornost 
 

 

 

 

 


