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ZÁKON O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ
přijatý (?) vládou 20.dubna 2005

Zákon o celoživotním učení

Zákon o dalším vzdělávání

Zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání

• Národní soustava kvalifikací i akreditace vzdělávacích programů vztažena k 
Národní soustavě povolání, která neexistuje (vzdělávací standardy –
neřešitelné)

• nastavení zákona o uznávání – vyhláška ke školskému zákonu
• koncepčně neřešen žádný ze systémotvorných prvků

Preambule – žádné z ustanovení zákona nesmí mít požadavky 
na státní rozpočet.



ZÁKON O OVĚŘOVÁNÍ A UZNÁVÁNÍ 
VÝSLEDKŮ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Národní soustava kvalifikací
(kvalifikace úplné, kvalifikace dílčí)
kvalifikační standard, hodnotící standard
způsob ověřování
(autorizace, provádění zkoušek, osvědčení –
uznávání v počátečním vzdělávání)
orgány v systému ověřování a uznávání
(MŠMT, NÚOV, autorizující orgán, rada vlády 
pro oblast kvalifikací) 



NABÍDKA INSPIRACE:

• SLOVINSKO
– odborná rada Slovinské republiky pro VD
– roční Národní program VD – schvaluje parlament
– cíle, priority a financování programu předkládá vláda (vč. DV 

zájmového a občanského)
– fondy VD: státní, regionální, místní – normativy státních 

subvencí
– rejstřík institucí (osvědčení o odbornosti)
– Národní institut pro VD

• MAĎARSKO
– Národní institut pro VD
– normativy státních subvencí
– preference zájmového vzdělávání



PŘI TVORBĚ ZÁKONA 
O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ JE 
NEZBYTNÉ RESPEKTOVAT

vývojové tendence a trendy
stávající stav v oblasti dalšího vzdělávání
vývoj v ostatních zemích EU 
základní dokumenty a tendence EU
motivaci strany nabídky i strany poptávky
potřeby individuální, skupinové, podnikové i 
celospolečenské
nutnost dostupnosti všem obyvatelům
systémotvorné prvky - komplexně a ve vzájemných 
návaznostech všechny



SYSTÉMOTVORNÉ PRVKY DV

definování politiky 
nabídka a všeobecná dostupnost
kompetenční odpovědnost
(role státu – centrálních orgánů, krajů, role profesních sdružení, vzdělávacích 
institucí, sociálních partnerů)
kvalita

(národní systém certifikace vzdělávacích institucí a lektorů, sjednocení 
akreditačních systémů
uznávání (kvalifikační uznávání kompetencí)
informační systém
systém aktivního profesního (kariérového) 
poradenství
financování a systém motivačních pobídek
věda a výzkum
financování 



Systémové projekty 
opatření 3.3. OP RLZ

1. Jednotná síť regionálních vzdělávacích středisek
2. Další profesní vzdělávání v malých a středních 

podnicích
3. Národní systém kvalifikací
4. Modularizace vzdělávacích programů  a uznávání 

neformálního vzdělávání a informálního učení
5. Uznávání pracovních zkušeností v rámci DPV
6. Zabezpečení kvality v propojených akreditačních a 

certifikačních systémech
7. Vytvoření podpůrných systémů k DPV (informační, 

poradenský, motivační, finanční, a pod.)



PRÁVO VE VD I.
Zákon č. 67 ze 7.2.1919 o organizaci lidových kurzů 
občanské výchovy
Prezidentův dekret 130/1945 z 26.10.1945 o státní 
osvětové péči

Výchozí předpoklady:
zákon o živnostenském podnikání č. 455/1991 Sb. 
v pozdějších zněních (t.č. ve znění novely z konce  roku 
1999 s účinností od 1.3.2000) – vzdělávání: živnost volná
V působnosti žádného z ústředních orgánů státní 
správy, vymezené zákonem č.2/1969 Sb., v aktuálním 
znění, o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů 
státní správy (kompetenční zákon) neexistuje 
kompetence ani odpovědnost za vzdělávání dospělých. 



PRÁVO VE VD II.
Školská soustava

Školský zákon č. 561/2004 Sb., část IX, §113 Jednotlivá 
zkouška, §114 Odborné kurzy..
Zákon o vysokých školách č. 111/1998 Sb., §60 
celoživotní vzdělávání
Zákon 147/2001 Sb. – uznání kreditů do výše 60%

Rekvalifikační vzdělávání
Zákon  č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti
Vyhl. 524/2004 Sb. o akreditaci zařízení k provádění 
rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o 
zaměstnání



PRÁVO VE VD III.
Kvalifikační vzdělávání

Zákoník práce - § 141a zaměstnanec je povinen prohlubovat si 
soustavně kvalifikaci, § 142 zaškolení nebo zaučení 
zaměstnance, § 143 dohoda o setrvání v pracovním poměru 
nebo dohoda o úhradě nákladů při zvyšování kvalifikace.. Při 
prohlubování: jen náklady přes 100 tis.

Odborné způsobilosti
O.z. pro provozování některých živností (živnostenský zákon)
O.z. pracovníků veřejné a státní správy
O.z. specializovaných pracovníků na úseku bezpečnosti práce 
a technických zařízení
O.z. v některých profesích (celníci, průvodci, geologové, 
pohřební služba, léčivé zdroje epidemiologicky závažné 
činnosti, atd.



PRÁVO VE VD IV.
Další vzdělávání pedagogických pracovníků
(koncepce DVPP z roku 2002)

Příkaz ministryně č. 6/2003 k ověřování odborné přípravy pracovníků s dětmi 
a mládeží v oblasti volného času 
Pokyn ministryně k zabezpečení dalšího vzdělávání pedagogických 
pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání

Další vzdělávání absolventů škol
Vládní usnesení č. 238/1991 o nespecifické rekvalifikaci 
Rozhodnutí MŠMT čj. 22 795/1993 jednoleté jazykové kurzy jako řádné 
studium

Některá další legislativní opatření
Vzdělávání azylantů a národnostních menšin (zákon o azylu č. 325/1999 Sb.)
Odpovědnost krajů a obcí ve vzdělávání – dlouhodobé záměry, zřízení 
výboru pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost; obce: zákon o obcích § 35 
uspokojování potřeb…vzdělávání, celkového kulturního rozvoje….
Zákon o Praze – poskytování dotací 200 tis. obč. sdružením, působícím v 
oblasti….vzdělávání…



DOKUMENTY, VÝZNAMNÉ 
PRO ROZVOJ VZDĚLÁVÁNÍ

Národní akční plány zaměstnanosti na roky 2001, 
2002, 2003, 2004-2006
Národní program rozvoje vzdělávání v České 
republice – Bílá kniha (únor 2001)
Dlouhodobý  záměr rozvoje vzdělávání v České 
republice (MŠMT, 2002)
Strategie rozvoje lidských zdrojů pro     Českou 
republiku (vláda ČR, březen 2003)
Operační program Rozvoj lidských    zdrojů – vč. 
dodatků  (2003)
Jednotný programový dokument pro   Prahu (2003)



DÍKY ZA SHOVÍVAVÉ 
VYSLECHNUTÍ.


	ZÁKON O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ
	ZÁKON O OVĚŘOVÁNÍ A UZNÁVÁNÍ VÝSLEDKŮ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
	NABÍDKA INSPIRACE:
	PŘI TVORBĚ ZÁKONA O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ JE NEZBYTNÉ RESPEKTOVAT
	SYSTÉMOTVORNÉ PRVKY DV
	Systémové projekty opatření 3.3. OP RLZ
	PRÁVO VE VD I.
	PRÁVO VE VD II.
	PRÁVO VE VD III.
	PRÁVO VE VD IV.
	DOKUMENTY, VÝZNAMNÉ PRO ROZVOJ VZDĚLÁVÁNÍ
	DÍKY ZA SHOVÍVAVÉ VYSLECHNUTÍ.

