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PROJEKT 

                PROFESNÍ KVALIFIKACE PRO OBORY STAVEBNÍCH 
SLUŽEB 

reg. č. CZ.1.07/3.2.05/05.0004 
 

 

Zpráva o realizaci projektu č. 2 

 
V druhém monitorovacím období probíhala realizace prvých dvou klíčových aktivit, a to: 
 

Popis realizace klíčové aktivity 01 Tvorba programů dalšího vzdělávání  

V 2. monitorovacím období tvůrci vypracovávali moduly všech čtyř programů dalšího vzdělávání 
(PDV). Celkem bylo vytvořeno 24 modulů, které jsou jádrem vzdělávacích programů. Počet modulů 
jednotlivých PDV analogicky vyplynul z počtu kompetencí jednotlivých profesních kvalifikací daných 
v NSK. 

Dne 24. 10. 2014 se uskutečnil seminář s názvem „TVORBA MODULÁRNÍCH PROGRAMŮ DALŠÍHO 
VZDĚLÁVÁNÍ pro kvalifikace oboru kominík a stavební klempíř“ – v první části metodikové hodnotili 
vytvořené moduly a jejich provázanost s pracovními verzemi studijních opor. V další části byli 
pedagogové seznámeni s e-šablonou a pokyny k postupům vypracování programů dalšího vzdělávání 
dle standardů NSK. 

Popis výstupu: 
Pro PDV Klempíř stavební (36-99-H/09) bylo vytvořeno 12 vzdělávacích modulů. 
Pro PDV Kominík-Montáž komínů a komínových vložek (36-017-H) byly vytvořeny 3 moduly. 
Pro PDV  Kominík-Měření spalin (36-023-H) vznikly 4 vzdělávací moduly 
Pro PDV Kominík-Kontrola a čištění spalinových cest (36-025-H) bylo vytvořeno 5 modulů. 

Plán realizace v průběhu příští MZ: 
V průběhu příštího monitorovacího období budou programy dalšího vzdělávání dopracovány do 
finální podoby. 

Popis realizace klíčové aktivity 02 Tvorba studijních opor  

Tvůrci vypracovali odborné učební texty ke všem modulům jednotlivých programů dalšího vzdělávání. 
Jedná se o pracovní verze, které jsou průběžně posuzovány projektovými metodiky – probíhá 
kontrola provázanosti učebnice s modulem, kontrola dopracování všech náležitostí jednotlivých 
kapitol, vypracování kontrolních testů k ověření znalostí, dodržení norem pro bibliografické citace 
použitých zdrojů, poté budou učebnice posouzeny odborníky z praxe.  

Popis výstupu: 
Byly zpracovány studijní opory ke všem modulům programů dalšího vzdělávání. 

Plán realizace v průběhu příští MZ: 

http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-618-Klempir_stavebni
http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-250-Kominik_Montaz_kominu_a_kominovych_vlozek/revize-171


2 

 

Pracovní verze studijních opor budou po ukončení pilotního ověřování dopracovány do finální 
podoby po stránce obsahové i formální úpravy textů dle přednastavené e-šablony. 
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