
 

 

ZÁPIS 
  

Akce:  
Setkání autorizovaných osob a klíčových aktérů trhu práce zaměřené na obor 
ELEKTROTECHNIKA A ENERGETIKA 

Pořadatel:  projekt UpSkilling 

Č. projektu:  CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_020/0013987  

Datum, čas:  14.06.2021, od 14,00 (trvání 2 hodiny 15 minut) 

Forma akce:  online v platformě MS Teams 

Účastníci: 32 sob –  Prezenční listina v samostatném souboru xls z platformy Teams 

 

Téma setkání:  

• Zkušenosti s realizací profesních kvalifikací NSK.  

• Možnosti pro vzdělavatele z oblasti elektrotechnika a energetika. 

• Propojování informací a dobré praxe z oboru mezi AOs ve všech krajích 

• Diskuze mezi AOs a KA - podněty, dotazy 

 

Průběh setkání: 

1. Aktuální informace z NSK o profesních kvalifikacích v oblasti Elektrotechnika a Energetika 

prezentace: Mgr. Jiří Nosek  – odborný garant oboru Elektro a IT z NSK 

 
2. Predikce trhu práce pro příslušné profesní kvalifikace z oboru Elektrotechnika a Energetika,  

výstupy projektu KOMPAS 

prezentace: JUDr. Jiří Vaňásek – odborný garant projektu KOMPAS za MPSV 
- Praktická ukázka portálu https://www.predikcetrhuprace.cz/ , kde a jak zadat přesný obor 

a region, k čemu je predikce, proč je třeba nezaspat 
 

3. Zkušenost autorizované osoby s realizací zkoušek v oboru - Střední odborná škola energetická 
a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov 

prezentace: Gabriela Tenková, Josef Lancoš 

 
4. Podněty a dotazy od autorizovaných osob a klíčových aktérů trhu práce: 

 

• Způsob propagace VD ve školách - informovanost cílových skupin o zkouškách z profesních 

kvalifikací (přes UP, zaměstnavatelé, web školy, veletrhy práce), (Tenková, Lancoš) 

 

• V rámci větší propagace - návrh na jednodušší web např. “rekvalifikujse.cz” - kde by byli 

zjednodušené a vysvětlené infomarce  NSK pro zájemce; narodnikvalifikace.cz je pro uchazeče 

více složitá a objemná (Zasadil) 

 

• Doporučení - projekt POVEZ II - financování VD z úřadů práce - celorepublikový projekt 

(Tenková) 

 

• Informace o připravovaném projektu z UP - Spravedlivá transformace - plánovaný regionální 

projekt - možnost využít financování VD - rekvalifikace - při hromadném propouštění v rámci 

např. uzavírání dolů (severní Čechy a severní Morava),  (Tenková) 

https://www.predikcetrhuprace.cz/


 

  

https://www.mzp.cz/cz/opst_2021_2027  

 

• Problematika systému ISKA - požadavek na zjednodušení administrativy - několikanásobné 

zadávání jednoho účastníka  (opětovné zadávání stejných informací, nemožnost profily 

účastníků kurzů) (Zasadil, Tenková) 

 

• Diskuze k portálu: vzdelavaniaprace.cz - větší propagace na školách, nabídka školy SOŠ 

elektrotechnika Hluboká n. V. na propagaci odkazu na webových stránkách školy (Veleta, 

Zasadil) 

 

• Postup při rušení PK, revize PK a návrhy na nové PK – z webu www.narodnikvalifikace.cz  jsou 

možnosti prokliku na formulář (rodný list) “návrh nové PK” nebo “napište nám”  (Veleta) 

 

• Podněty na zrušení některých PK v oboru elektro -  nemají  AOs, bylo by to přehlednější a 

odpovídalo více tomu, co je reálně třeba (Zasadil) 

 

• Dotaz z UP Kutná Hora ohledně důvod proč u řady PK není AOs   

Platby za autorizaci, platby za zkoušky, které UP nehradí samostatně bez rekvalifikace, škola 

vybírá jen ty, o které je zájem (Přecechtělová, Veleta, Lancoš a Tenková) 

 

• Diskuze nad tématem: nový zákon o BP v souvislosti s provozem vyhrazených technických 

zařízení – schválení Senátem, k elektrikářské Vyhlášce 50/1978 Sb. - Dopady rozvolnění, 

predikce. 
https://www.elektrosvaz.cz/pripravovana-nova-legislativa  

 

• Diskuse nad procesem výuky VD ve školách: - nedostatečné pracovní kapacity školy: pokud by 

se přihlásilo více uchazečů o DV, není možné to časově ani učiteli pokrýt, počet zájemců v 

některých školách převis po ÚPK, částky za vzdělávání, atd. (Konečný, Lancoš, Tenková, Zasadil) 

 

 

Setkání bylo ukončeno ve 16:15 hodin. 

Zapsala:  

 

 
 

 

 

 

 

Mgr. Kamila Rottová 

Krajský koordinátor pro Středočeský kraj 

Národní pedagogický institut České republiky 
Senovážné nám. 872/25, 110 00 Praha 1 
+420 778 477 421, kamila.rottova@npicr.cz 
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