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Jak správně zvolit vzdělávací kurz v aktivitách č. 2 a 3  

výzvy č. 02_18_071 Zvyšování kvality neformálního vzdělávání 

Dokument byl vytvořen jako podpůrný prostředek pro správný výběr vzdělávacích kurzů v případě realizace 
povinně volitelných aktivit č. 2 a 3 Vzdělávání pracovníků v neformálním vzdělávání – realizace do vzdálenosti 
10 km/10 a více km. Příjemci jsou povinni realizovat veškeré aktivity v souladu s podmínkami uvedenými 

v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část (dále pouze „PpŽP – specifická část“), tento dokument 
slouží pouze jako jejich výklad/upřesnění, a to vzhledem k množství dotazů příjemců již realizovaných projektů. 

ŘO OP VVV doporučuje příjemcům pečlivě prostudovat veškeré informace ještě před výběrem vzdělávacího kurzu 
a současně upozorňuje, že zjistí-li pracovník ŘO při kontrole Zprávy o realizaci projektu nebo při kontrole na místě, 
že aktivita není realizována v souladu s podmínkami výzvy, nebudou moci být doložené výstupy ani finanční 
prostředky vynaložené na jejich dosažení uznány jako způsobilé. 

Veškeré právní předpisy, na které se odkazuje tento dokument, jsou dostupné zde 

https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/start.aspx.  

Pro snazší orientaci příjemců byly k jednotlivým částem dokumentu vloženy neoficiální odkazy na web 

https://www.zakonyprolidi.cz/.  

 

 

https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/start.aspx
https://www.zakonyprolidi.cz/
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Cíle a popis realizace jednotky aktivit 

V PpŽP – specifická část, kap. 5.2.4. Oprávněnost aktivit projektu je v části Specifikace aktivity č. 2 a 3 vzdělávání 

pracovníků uvedeno: „Pracovníci organizací působících v oblasti neformálního vzdělávání dětí a mládeže budou 

podporováni ve svém odborném růstu účastí na akreditovaných vzdělávacích akcích zaměřených na rozvoj 

dovedností, znalostí a kompetencí ve vybraných tématech. Lze využít nejen programy akreditované MŠMT, ale 

např. i programy s akreditací MPSV. Vybraný kurz nesmí být akreditován jako rekvalifikační.“  

V popisu aktivit v části Cíle a popis realizace jsou stanoveny všechny podmínky vztahující se k obsahu kurzu: 

„Vzdělávání musí probíhat prezenční formou, absolvováním akreditovaného vzdělávacího programu. Nesmí se 

však jednat o vzdělávání vedoucí ke změně kvalifikace ani o rekvalifikační kurzy“. Důvodem je mj. 

i skutečnost, že podpořené projekty v této výzvě nenaplňují znaky veřejné podpory (viz PpŽP – specifická část, 

kap. 15). Podpora je poskytnuta za předpokladu, že bude na úrovni projektu vyloučeno kumulativní naplnění znaků 

veřejné podpory.   

A dále podle PpŽP – specifická část, kap. 5.2.4 jsou v této výzvě vyloučenými aktivitami sportovní aktivity 

a sociální služby. 
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Návod pro stanovení/posouzení náplně jednotek aktivity č. 2 a č. 3  

 

Vzdělávání zaměřené na sociální služby 

Vzhledem k tomu, že sociální služby jsou vyloučenou aktivitou pro tuto výzvu, nelze podporovat ani vzdělávání 

vedoucí k této činnosti.   

Pro věcné posouzení toho, zda se jedná o vzdělávání zaměřené na sociální služby, lze použít zákon 

č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, kde jsou v §32 a násl. definovány sociální služby. Jsou jimi např. krizová 

pomoc (§ 60), telefonická krizová pomoc (§ 55), terénní programy (§ 69), sociální služby v kontaktních centrech 

(§ 59) a nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež (§ 62).   

Následně se pak v §110 a §111 výše uvedeného zákona stanovují předpoklady pro výkon povolání sociálního 

pracovníka a další vzdělávání sociálního pracovníka. V § 117a až 117e jsou stanoveny podmínky akreditace 

vzdělávacích programů (dostupné např.: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-108#cast10). 

Vzdělávání/kurzy, které by naplňovaly znaky sociálních služeb, tedy nemohou být podpořeny.  

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-108#cast10
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Vzdělávání zaměřené na sportovní aktivity 

Vzhledem k tomu, že sportovní aktivity jsou také vyloučenou aktivitou pro tuto výzvu, nelze podporovat ani 

vzdělávání vedoucí k této činnosti.   

Současně nelze podpořit kurzy, které by vedly ke změně kvalifikace, či rekvalifikační kurzy. V oblasti sportu 

to jsou zejména kurzy instruktorů, trenérů, plavčíků a záchranářů, viz Národní soustava kvalifikací (dostupné: 

http://www.narodnikvalifikace.cz/ ). V oblasti Tělesná kultura, tělovýchova a sport jsou to zejména výše citované 

profesní kvalifikace (http://www.narodnikvalifikace.cz/vyber-kvalifikace/profesni-kvalifikace/skupiny-oboru-

39/pouze-platne-ano/pouze-s-terminy-zkousek-ne/seradit-1v/ku-1-8).  

Lze však podpořit vzdělávání/kurzy, které jsou akreditovány dle vyhlášky 317/2005, o dalším vzdělávání 

pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků dle § 1 písm. 

c) studium k prohlubování odborné kvalifikace, tj. § 10 Průběžné vzdělávání (podrobněji dále DVPP). Dostupné 

např. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-317. Musí se zde však jednat o "pohybové hry pro volnočasové 

aktivity" vedoucí spíše k rozvoji kompetencí a nikoliv o sportovní aktivity. Zároveň opět platí, že se nesmí jednat 

o kurzy vedoucí ke změně kvalifikace ani o rekvalifikační kurzy.  

Příklady kurzů, které lze podpořit: 

 Kurz cykloturistiky pro pedagogické pracovníky, kde se uvádí, že cílem je příprava pedagogů k prohlubování odborné 
kvalifikace podle § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., kteří budou schopni připravit a organizovat turistický kurz se zaměřením na 
cykloturistiku, zvládnou odborně a bezpečně vést skupinu cca 10 žáků nebo studentů v podmínkách školní tělesné výchovy 
i zájmových kroužků na školách;  

 Kurz vodní turistiky pro pedagogické pracovníky, především pak příprava pedagogů k prohloubení odborné kvalifikace 
podle § 10 vyhlášky 317/2005, kteří jsou schopni kvalitně a bezpečně vést skupinu čítající max. 10 lidí, která v rámci své činnosti 
bude absolvovat program se zaměřením na vodní turistiku.  

http://www.narodnikvalifikace.cz/
http://www.narodnikvalifikace.cz/vyber-kvalifikace/profesni-kvalifikace/skupiny-oboru-39/pouze-platne-ano/pouze-s-terminy-zkousek-ne/seradit-1v/ku-1-8
http://www.narodnikvalifikace.cz/vyber-kvalifikace/profesni-kvalifikace/skupiny-oboru-39/pouze-platne-ano/pouze-s-terminy-zkousek-ne/seradit-1v/ku-1-8
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-317
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Vzdělávání zaměřené na "zdravotníka" 

Zdravotník zotavovacích akcí 

Tento kurz není v souladu s výzvou, jedná se o vzdělávání vedoucí ke změně kvalifikace (bez tohoto 

kurzu/vzdělávání nesmí pracovník vykonávat pozici zdravotníka zotavovacích akcí). 

Jedná se o kurz, který je akreditován v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

a vyhláškou 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, která jednoznačně stanovuje 

náplň kurzu, jeho rozsah apod. (dostupné např. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-258, 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-106). Náplň kurzu první pomoci pro zdravotníka zotavovacích akcí a škol 

v přírodě je v příloze č. 1 k vyhlášce č. 106/2001 Sb. (např. rozsah školení min 40 hodin včetně praxe). Pozor, 

tento kurz může být akreditován i v rámci systému DVPP jako program v rámci studia k prohlubování odborné 

kvalifikace, přesto není v souladu s výzvou a nemůže být uznán jako způsobilý. 

Pro uznání, že se nejedná o výše popsaný kurz, příjemce jako výstup jednotky aktivity doloží osvědčení/potvrzení 

o účasti, ze kterého bude jasně patrné, že se nejedná o kurz první pomoci pro zdravotníka zotavovacích akcí 

a škol v přírodě, že neopravňuje k výkonu pozice zdravotník zotavovací akce (příjemce může k osvědčení doložit 

platnou akreditaci, ze které vyplývá právě skutečnost, že se nejedná o „zdravotníka“ podle této vyhlášky (např. 

nižší počet hodin, jiný obsah kurzu než uvádí vyhláška apod.). 

Ostatní kurzy zaměřené na "první pomoc" a akreditované např. v systému DVPP jako kurz/studium 

k prohlubování odborné kvalifikace (podle § 1 písm. c), tj. podle § 10 vyhlášky 317/2005) lze podpořit. Nesmí se 

však jednat o kurzy vedoucí ke změně kvalifikace ani o rekvalifikační kurzy. 

  

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-258
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-106
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Vzdělávání v rámci systému DVPP 

Je-li kurz akreditován dle vyhlášky 317/2005, o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, podle § 1 Druhy 

dalšího vzdělávání písm. a) studium ke splnění kvalifikačních předpokladů (tj. § 2 Studium v oblasti 

pedagogických věd, § 3 Studium pedagogiky, § 4 Studium pro asistenty pedagoga a § 5 Studium pro ředitele škol 

a školských zařízení), nelze jej uznat, jedná se o "kvalifikační studium", které není výzvou podporováno. 

Stejně tak je-li kurz akreditován dle vyhlášky 317/2005, o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, podle 

§ 1 Druhy dalšího vzdělávání písm. b) studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů (tj. § 6 Studium 

k rozšíření odborné kvalifikace, § 6a Doplňující studium k rozšíření odborné kvalifikace, § 6b Doplňující didaktické 

studium příslušného cizího jazyka, § 7 Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky, § 8 Studium pro výchovné 

poradce, § 9 Studium k výkonu specializovaných činností), nelze jej uznat za způsobilý, jedná se o "kvalifikační 

studium", které není výzvou podporováno. 

Lze však podpořit kurzy/DVPP, které jsou akreditované dle vyhlášky 317/2005, o dalším vzdělávání 

pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků dle § 1 písm. 

c) studium k prohlubování odborné kvalifikace, tj. § 10 Průběžné vzdělávání, které je zaměřeno na aktuální 

teoretické a praktické otázky související s procesem vzdělávání a výchovy. Obsahem průběžného vzdělávání jsou 

zejména nové poznatky z obecné pedagogiky, pedagogické a školní psychologie, teorie výchovy, obecné 

didaktiky, vědních, technických a uměleckých oborů a jejich oborových didaktik, prevence sociálně patologických 

jevů a bezpečnosti a ochrany zdraví. Průběžné vzdělávání může zahrnovat i jazykové vzdělávání pedagogických 

pracovníků. Formy průběžného vzdělávání jsou zejména účast na kurzu a semináři. Délka trvání vzdělávacího 

programu průběžného vzdělávání činí nejméně 4 vyučovací hodiny. Dokladem o absolvování průběžného 

vzdělávání je osvědčení. Ani zde se však nesmí jednat o kurzy vedoucí ke změně kvalifikace ani 

o rekvalifikační kurzy podle jiných právních předpisů. 
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Příjemce jako výstup jednotky aktivity doloží osvědčení/potvrzení o účasti, ze kterého bude jasně patrné, že se 

jedná o kurz/studium k prohlubování odborné kvalifikace (podle §1 písm. c), tj. podle § 10 vyhlášky 317/2005), 

příjemce může k osvědčení doložit platnou akreditaci, ze které vyplývá právě skutečnost, že se nejedná o kurzy 

vedoucí ke změně kvalifikace ani o rekvalifikační kurzy podle jiných právních předpisů. 

Dostupné např. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-317 

 

U kurzů/vzdělávání akreditovaných v systému DVPP pouze pro pedagogy lze vydat osvědčení pouze 

pedagogickým pracovníkům. Nepedagogickým pracovníkům bude vydáno pouze potvrzení o účasti s náležitostmi 

"jako osvědčení". 

 

  

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-317
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Profesní kvalifikace v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže 

Informace dostupné zde: http://www.msmt.cz/mladez/profesni-kvalifikace-v-oblasti-neformalniho-a-zajmoveho  

Nelze podpořit vzdělávání/kurzy, které by vedly ke změně kvalifikace, či rekvalifikační kurzy. V oblasti 

Pedagogika, učitelství a sociální péče jsou to profesní kvalifikace v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání 

dětí a mládeže, viz Národní soustava kvalifikací (dostupné: http://www.narodnikvalifikace.cz/). 

V letech 2014 a násl. v návaznosti na projekty Klíče pro život a K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním 

vzdělávání byly schváleny profesní kvalifikace v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže. 

Jedná se např. o tyto profesní kvalifikace: Koordinátor dobrovolníků, Hlavní vedoucí zotavovací akce dětí 

a mládeže, Samostatný vedoucí volnočasových aktivit dětí a mládeže, Vedoucí volnočasových aktivit dětí 

a mládeže, Odborný pracovník v oblasti mezinárodní spolupráce s dětmi a mládeží, Garant bezpečnosti pro oblast 

práce s dětmi a mládeží v zájmovém a neformálním vzdělávání. Výše uvedené kurzy nelze podpořit, neboť se 

jedná o vzdělávání/kurzy, které by mohly vést ke změně kvalifikace či rekvalifikační kurzy. 

Dostupné zde: http://www.narodnikvalifikace.cz/vyber-kvalifikace/profesni-kvalifikace/skupiny-oboru-40/pouze-

platne-ano/pouze-s-terminy-zkousek-ne/seradit-1v/ku-1-8  

  

http://www.msmt.cz/mladez/profesni-kvalifikace-v-oblasti-neformalniho-a-zajmoveho
http://www.narodnikvalifikace.cz/
http://www.narodnikvalifikace.cz/vyber-kvalifikace/profesni-kvalifikace/skupiny-oboru-40/pouze-platne-ano/pouze-s-terminy-zkousek-ne/seradit-1v/ku-1-8
http://www.narodnikvalifikace.cz/vyber-kvalifikace/profesni-kvalifikace/skupiny-oboru-40/pouze-platne-ano/pouze-s-terminy-zkousek-ne/seradit-1v/ku-1-8
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Vzdělávání zaměřené na "vedoucí tábora" 

Hlavní vedoucí zotavovacích akcí dětí a mládeže 

Hlavní vedoucí dětských táborů 

Tento kurz není v souladu s výzvou, jedná se o vzdělávání vedoucí ke změně kvalifikace.  

Pravidla získání osvědčení o profesní kvalifikaci Hlavní vedoucí zotavovací akce dětí a mládeže upravuje zákon 

č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Ověření příslušných kompetencí je možné 

dle hodnotícího standardu této profesní kvalifikace u autorizovaných osob. Podrobnosti jsou uvedeny u této 

profesní kvalifikace na adrese https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-749-Hlavni_vedouci_-

zotavovaci_akce_deti_a_mladeze/revize-1181  

Dále platí skutečnost, že poskytnutí dotace NNO na tábory je podmíněno splněním kvalifikačního požadavku: 

hlavní vedoucí dětských táborů musí být držiteli osvědčení o absolvování základního vzdělávacího kurzu nebo 

profesní kvalifikace Hlavní vedoucí zotavovacích akcí dětí a mládeže dle zákona č. 179/2006 Sb. Odbornou 

přípravu hlavních vedoucích dětských táborů pořádají a osvědčení udělují organizace, které pro tuto odbornou 

přípravu obdrží certifikát od ministerstva, nebo autorizované osoby dle zákona č. 179/2006 Sb. 

Základní obsahové zaměření kurzu „Hlavní vedoucí dětského tábora“ je součástí vyhlášeného Programu státní 

podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO – výzva pro rok 2020 (Celkový rozsah základního kurzu je stanoven 

závazně na 20 – 24 hodin výuky. Uváděná časová dotace pro jednotlivé tematické okruhy je orientační a lze ji 

přizpůsobit podle potřeb organizace nebo účastníků. Charakteristika: Hlavní vedoucí dětského tábora je pracovník, 

který řídí tuto akci. Vzdělávací program by měl být zaměřen na rozvoj kompetencí nezbytných pro pořádání 

a vedení dětských táborů, s využitím metod interaktivní a prožitkové pedagogiky tak, aby absolvent dovedl cíleně 

získané poznatky a dovednosti aplikovat v praxi. Jednotlivé moduly lze skládat dle potřeby vzdělavatele, povinností 

https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-749-Hlavni_vedouci_zotavovaci_akce_deti_a_mladeze/revize-1181
https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-749-Hlavni_vedouci_zotavovaci_akce_deti_a_mladeze/revize-1181
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je dodržet předepsaný rozsah výuky). Dostupné: http://www.msmt.cz/mladez/programy-statni-podpory-na-rok-

2020-2.  

Pro uznání, že se nejedná o výše popsaný kurz, příjemce jako výstup jednotky aktivity doloží osvědčení/potvrzení 

o účasti, ze kterého bude jasně patrné, že se nejedná o kurz Hlavní vedoucí zotavovací akce dětí a mládeže, 

Hlavní vedoucí dětského tábora, že neopravňuje k výkonu pozice Hlavní vedoucí zotavovací akce dětí a mládeže, 

Hlavní vedoucí dětského tábora (příjemce může k osvědčení doložit platnou akreditaci, ze které vyplývá právě 

skutečnost, že se nejedná o „Hlavního vedoucího“ (např. nižší počet hodin, jiný obsah kurzu apod.). 

Ostatní kurzy zaměřené na "dětské tábory" a akreditované např. v systému DVPP jako kurz/studium 

k prohlubování odborné kvalifikace (podle § 1 písm. c) tj. podle § 10 vyhlášky 317/2005) lze podpořit. Nesmí se 

však jednat o kurzy vedoucí ke změně kvalifikace ani o rekvalifikační kurzy. 

 

 

 

http://www.msmt.cz/mladez/programy-statni-podpory-na-rok-2020-2
http://www.msmt.cz/mladez/programy-statni-podpory-na-rok-2020-2

