Podstata profesních kvalifikačních zkoušek
Škola je vlastníkem „akreditace“ (je tzv. autorizovanou osobou), která jí umožňuje nabízet
zájemcům, kteří získali během svého profesního života dovednosti a vědomosti v řemeslných
oborech, přezkoušení jejich odborné úrovně a po úspěšném vykonání zkoušky předat osvědčení o
tzv. „profesní kvalifikaci“.

Pokud chce zájemce získat tzv.“úplnou kvalifikaci“ musí vykonat několik zkoušek… ..
Tyto zkoušky a příprava na zkoušky (rekvalifikace) jsou zpoplatněny.
(Podle náročnosti oboru a délky rekvalifikace od 12 000 Kč do cca 24 000 Kč za jednu zkoušku)

Po získání tzv. „úplné kvalifikace“ může pak požádat jakoukoliv školu, které má v rejstříku škol
zařazený daný učební obor o, vykonání tzv. závěrečné zkoušky.
Tyto závěrečné „učňovské“ zkoušky jsou dvou denní a skládají se z písemné a praktické části. Tyto
zkoušky již zpoplatněny nejsou a konají se v běžných termínech školního roku.
Po jejich úspěšném absolvování obdrží výuční list a vysvědčení o vykonání závěrečné zkoušky.

Způsob vykonávání zkoušek profesní kvalifikace
a) Jednotlivé zkoušky vedoucí k získání profesních kvalifikací trvají 3 -7 hodin, probíhají v odpoledních
hodinách nebo dopoledních hodinách a jsou zpoplatněny. Zkoušky mohou být rozloženy do dvou
dnů.
Poplatky
Rozmezí poplatků je uvedeno vždy u tzv.“hodnotícího standardu“ .Konečná výše poplatku se odvíjí od
počtu zájemců o danou zkoušku.
Obsah jednotlivých zkoušek
Na níže uvedených stránkách najdete přehled toho, co budou jednotlivé zkoušky obsahovat:
http://www.narodni-kvalifikace.czPříklad
Závěrečnou „učňovskou“ zkoušku z oboru Kuchař-číšník (kód: 65-51-H/01) lze složit po předložení
osvědčení o získání následujících profesních kvalifikacích:
a) Zaměření na obor kuchař:
Příprava teplých pokrmů (kód: 65-001-H) ……………….doba trvání zkoušky 7 hodin
Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) …….. doba trvání zkoušky 6 hodin
Příprava minutek (kód: 65-004-………………………….. doba trvání zkoušky 3,5 hodin
b) Zaměření na obor číšník
Složitá obsluha hostů (kód: 65-008-H) …… zkouška je rozdělena do tří úseků, počet hodin bude
konkrétním zájemcům upřesněn
Právní předpis: Zákona 179/2006 sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání

