
STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA 
ENERGETICKÁ A STAVEBNÍ, 
OBCHODNÍ AKADEMIE A 

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, 
CHOMUTOV, 

PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE



AUTORIZOVANÉ OSOBY

22.06.2021

Zákon č. 179/2006 Sb., o 
ověřování a uznávání 

výsledků dalšího vzdělávání, 
vytvořil možnosti získat 

celostátně platné osvědčení i 
pro znalosti a dovednosti, na 
které dosud nemají zájemci 

žádný „papír“

Autorizované osoby , jsou 
osoby jimž  bylo autorizujícím 

orgánem ( příslušným 
ministerstvem) přiznáno právo 

organizovat a provádět 
zkoušky z příslušné profesní 

kvalifikace a vydávat o tom 
zákonem stanovená 

osvědčení.

NAŠE ŠKOLA SE STALA 
AUTORIZOVANOU 

OSOBOU JIŽ PRO 22
PROFESNÍCH 
KVALIFIKACÍ



22.06.2021

Národní soustava klasifikací je 
praktickým nástrojem k uznání 

skutečných znalostí a dovedností 
osob, bez ohledu na to, jestli je 

získali v kurzu, ve škole nebo v praxi.

NSK je registr profesních kvalifikací 
a jejich kvalifikačních a hodnotících 

standardů.

Obsahuje i seznam autorizovaných 
osob.

Získaná autorizace je udělena AO 
na dobu 5 let. Autorizovaná osoba 
musí příslušné ministerstvo 
požádat  o prodloužení 3 měsíce 
před vypršením platnosti. Pokud se 
toto nestihne, musí se žádat u 
udělení autorizace znova. 

PROFESNÍ KVALIFIKACE
ODBORNÁ ZPŮSOBILOST FYZICKÉ 

OSOBY VYKONÁVAT URČITOU 
PRACOVNÍ ČINNOST, KTERÉ DÁVAJÍ 
MOŽNOST PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ



PŘEHLED PROFESNÍCH KVALIFIKACÍ

1.  Montér slaboproudých zařízení (kód: 26-020-H)

2.  Montér elektrických instalací (kód: 26-047-H)

3.  Montér elektrických sítí (kód: 26-018-H)

4.  Montér elektrických rozvaděčů (kód: 26-019-H)

5.  Montér hromosvodů (kód: 26-021-E)

6.  Montér zdících systémů (kód: 36-056-H)

7.  Omítkář (kód: 36-057-H)

8. Zhotovitel zateplovacích systémů (kód: 36-022-H)

9. Montér suchých staveb (kód: 36-021-H)

10. Montér kazetových podhledů (kód: 36-063-H)

11. Montér půdních vestaveb (kód: 36-064-H)

12. Montér suchých podlah (kód: 36-035-H)

13. Montér suchých stěn a stropních odhledů (kód: 36-066-H)

14. Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení (kód: 36-005-H)

15. Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (kód: 36-003-H)

16. Topenář (kód: 36-004-H)

17. Asistentka, sekretářka (kód: 62-008-M)

18. Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky 

(kód: 69-017-M)

19. Tesař (kód: 36-051-H)

20. Instruktor praktické výuky u zaměstnavatele (kód: 75-016-N)

21. Obsluha motorové pily (kód: 41-079-E)

22. Obsluha křovinořezu (kód: 41-080-E)

22.06.2021
Naše profesní kvalifikace jsou reakcí na dlouhodobé požadavky z trhu práce. 



MOŽNOSTI CEST K ZÍSKÁNÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE

22.06.2021

SAMOPLÁTCI
ZAMĚSTNANCI

ZAMĚSTNAVATELÉ

- ÚP, OHK, ÚHRADA

Mezi významné zaměstnavatele se kterými 
spolupracujeme patří například Statutární město 
Chomutov, Severočeské doly a.s., Puls Investiční 
a.s., Coal Services a.s., Lasvit s.r.o, Donaldson a.s.



MOŽNOSTI CEST K ZÍSKÁNÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE

22.06.2021

Název projektu: Cesta k rozvoji

Název programu: Operační 
program Zaměstnanost

Realizace projektu: 09/2019 –
05/2022

Poskytovatel: Ministerstvo práce a 
sociálních věcí ČR

vzdělávání zaměstnanců ve 
firmách – ZDARMA.



MOŽNOSTI CEST K ZÍSKÁNÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE

22.06.2021

Projekt Podpora 
odborného vzdělávání 

zaměstnanců II 
(POVEZ II)

spolufinancován z Evropského 
sociálního fondu a státního 

rozpočtu ČR a realizován Úřadem 
práce České republiky na základě 

Výzvy č. 021 z Operačního 
programu Zaměstnanost, a to v 

období 

od 1. 12. 2015 do 31. 12. 2022.

příspěvek v maximální výši 85 % 
uznatelných nákladů



POSTUPY- pouze závěrečné zkoušky

22.06.2021

Občané mají možnost 
se přihlásit pouze 

zkoušku bez absolvování 
celého kurzu (pokud to 
není podmínkou úplné 

kvalifikace)

Účastníci podají přihlášku, kde je 
součástí souhlas s GDPR + potvrzení 
od lékaře o možnosti vykonání dané 

povolání

Vystavena faktura. Úhradu by měl 
uchazeč/zaměstnavatel uhradit 

nejpozději 7 dnů před dnem zkoušky

Po úspěšném absolvování zkoušky je 
vystaveno Osvědčení (tiskopis SEVT 

49 909 0) + Záznam o průběhu a 
výsledku zkoušky

Vše se zapisuje do systému ISKA



POSTUPY – elektromechanické   
profeskní kvalifkace

22.06.2021

Uzavřeme smlouvu s:

Právnickou osobou

Fyzickou osobu

Vystavíme přihlášku ke 
kurzu

Stanoví se rozpis výuky-
praktické a teoretické 

části

Před každou dílčí zkouškou 
dostane smluvní strana:

- fakturu na úhradu

- PŘIHLÁŠKU ke zkoušce 
spolu se  souhlasem GDPR

DO SYSTÉMU ISKA SE ZAPÍŠE 
TERMÍN ZKOUŠKY A 

JEDNOTLIVÍ UCHAZEČI DLE 
PŘIHLÁŠKY 

DO 21 DNÍ PO PODÁNÍ 
PŘIHLÁŠKY SE POSÍLÁ 

POZVÁNKA KE ZKOUŠCE 



ZAMĚSTNAVATELÉ-příklad z praxe

22.06.2021

Zaměstnavatelé každý 
měsíc obdrží přehled 

výuky- scan „třídní knihy“.

Po složení dílčích zkoušek 
potvrzení o uspěšném 

absolvování jejich 
zaměstnance

Během on-line výuky, 
místo „třídní knihy“ 

obdržely scan 
obrazovky, potvrzení 

účasti na výuce a 
přehled odučených 

hodin



OD PROFESNÍ KVALIFIKACE K VÝUČNÍMU LISTU

◦ Naše škola v kurzu připravuje zájemce 

k úspěšnému složení zkoušek z jednotlivých 

profesních kvalifikací daného oboru. Jelikož 

zájmem zaměstnavatelů je, aby výstupem byl 

výuční list, soustředíme se zejména u oboru 

elektro, na úplné profesní kvalifikace.

pro příklad:

◦ Montér elektrických instalací (26-017-H),

Montér elektrických sítí (26-018-H),

Montér elektrických rozvaděčů (26-019-H),

Montér slaboproudých zařízení (26-020-H)

Montér hromosvodů (26-021-H).

22.06.2021



OD PROFESNÍ KVALIFIKACE K VÝUČNÍMU LISTU

◦ Po úspěšném složení zkoušek z profesních

kvalifikací má uchazeč možnost přihlásit se

k vykonání závěrečné zkoušky oboru

Elektrikář konané dle jednotného zadání

závěrečných zkoušek a získat výuční list

v oboru 26-51-H/01 Elektrikář nebo 26-51-

H/02 Elektrikář – silnoproud a následně i

odbornou způsobilost v elektrotechnice dle §5

vyhlášky č. 50/1978 Sb.

◦ Studium probíhá v kombinované formě

prezenční výuky (formou přednášek

teoretických znalostí, procvičováním

praktických dovedností) a distanční formou.

22.06.2021



Povinnosti AO
◦ ►Po složení zkoušky odeslat na MPO originál:

◦ Osvědčení

◦ Záznam o průběhu a výsledku zkoušky

◦ ►Hlásit veškeré změny, které by nastaly u 

autorizované osoby týkající se profesní 

kvalifikace

◦ ►Účastníkovi předat originál Osvědčení, 

Výuční list, záznam o průběhu a výsledku 

zkoušky

◦ ►Archivovat tyto materiály po dobu 5 let

22.06.2021



MOŽNOSTI CEST K ZÍSKÁNÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE

22.06.2021

Od počátku školního 
roku 2015/2016 bylo 
vykonáno více jak 140
závěrečných zkoušek  
profesních kvalifikací


