
Národní soustava kvalifikací 

V České republice vznikla Národní soustava kvalifikací (NSK), která přehledně popisuje jednotlivé 
kvalifikace tak, aby byly srozumitelné pro školy, zaměstnavatele i zájemce o další vzdělávání. 

NSK pomůže těm, kteří z nějakého důvodu nedokončili školu a chtěli by si doplnit vzdělání, pomůže 
i všem těm, kteří sice něco vystudovali, ale poté pracovali v jiných oborech, mají řadu různých znalostí 
a dovedností, ale nemají o nich žádný doklad. 

Proto se zavádí do vzdělávací soustavy prvek „Dílčí kvalifikace “. 

Dílčí kvalifikací rozumíme způsobilost vykonávat ur čitou pracovní činnost nebo více pracovních 
činností , které ve svém celku umožňují určité profesní uplatnění (např. výroba malt a čerstvého 
betonu ze suchých směsí; osazování zárubní a rámů; údržba a opravy elektroinstalace, elektrických 
rozvodů a zařízení; kultivační práce; svařování kovů; sestavování podlah na bázi dřeva aj.). 

Dílčí kvalifikaci je možné získat úspěšným složením zkoušky podle hodnotícího standardu příslušné 
dílčí kvalifikace. 

Naší škole byly schváleny ministerstvem pr ůmyslu a obchodu a ministerstvem zem ědělství 
autorizace obor ů, ve kterých lze získat díl čí kvalifikace: 

Elektriká ř (26–51–H/01) 

Do úplné kvalifikace Elektrikář jsou integrovány dílčí kvalifikace: 

Elektrické instalace 7 dílčích zkoušek 
Elektrické rozvody 6 dílčích zkoušek 
Elektrická zařízení 7 dílčích zkoušek 

Zámečník (23–003–H) 

Do úplné kvalifikace Zámečník je integrováno 11 dílčích zkoušek. 

Stavební truhlá ř (33–002–H) 

Do úplné kvalifikace Stavební truhlář je integrováno 16 dílčích zkoušek. 

Montér suchých staveb (36–021–H) 

Do úplné kvalifikace Montér suchých staveb je integrováno 23 dílčích zkoušek. 

Zedník (36–020–H) 

Do úplné kvalifikace Zedník je integrováno 19 dílčích zkoušek. 

Krajiná ř (41-038-H) 

Do úplné kvalifikace Krajinář je integrováno 9 dílčích zkoušek. 

Úplnou kvalifikaci je možné získat: 

� získáním jednotlivých dílčích kvalifikací jednotlivých výše uvedených oborů a po předložení 
osvědčení o těchto dílčích kvalifikacích bude zájemci umožněno vykonat předepsanou 
zkoušku (například závěrečnou zkoušku v oborech vzdělání s výučním listem); 

� získáním dílčí kvalifikace nebo dílčích kvalifikací umožňujících výkon určitého povolání 
v kombinaci se získáním stupně vzdělání v některém oboru vzdělání. Jde např. o případy, kdy 
občan má určitý stupeň vzdělání a získá dílčí kvalifikace vedoucí k některé úplné kvalifikaci 
tohoto stupně (například vyučený zámečník získá dílčí kvalifikace vedoucí k úplné kvalifikaci 
stavební truhlá ř). 

Úplné a dílčí kvalifikace probíhají ve smyslu zákona č. 179/2006 Sb.. 

Informace lze získat na www.nuov.cz v kapitole „Vzdělávání a kvalifikace v ČR“. 


