Podpora nabídky dalšího vzdělávání na naší škole
Doplnit si potřebnou kvalifikaci nabízí Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední
odborná škola v Turnově.
Již od 1. 8. 2007 je účinný zákon č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího
vzdělávání a změně některých zákonů, ve znění zákona č. 110/2007 Sb., kterým byl zaveden
jednotný, transparentní a objektivní způsob ověřování a uznávání dovedností a vědomostí
jedince bez ohledu na to, jakým způsobem je získal – zdali studiem či praxí. K tomuto účelu
byla ministerstvem školství vytvořena Národní soustava kvalifikací (dále jen NSK), což je
databáze všech profesních a úplných profesních kvalifikací. NSK je určená právě lidem, kteří
potřebují platný a všeobecně uznávaný certifikát, který se váže na konkrétní profesi. Tedy pro
lidi, kteří středoškolské vzdělání nedodělali, ale mají příslušnou praxi, nebo mají střední či
vysokou školu, ale v jiném oboru, a potřebují doklad o své praxi.
Možnost takto si doplnit potřebnou kvalifikaci nabízí od roku 2008 i naše škola, Obchodní
akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola v Turnově. Získat jednotlivé profesní
kvalifikace zde můžete v oborech gastronomických, průvodce cestovního ruchu, prodavač,
optik a ve strojírenských oborech, včetně obrábění na CNC strojích. Profesní kvalifikace
uchazeči umožňuje zaměstnatelnost v daném povolání, případně i získání Živnostenského
listu pro živnosti volné. Pro řemeslné živnosti se požaduje složení úplné profesní kvalifikace,
která se skládá z určených profesních kvalifikací a umožňuje získat výuční list v daném
oboru. Ten získali již 4 uchazeči v profesích kuchař a číšník. Jak to probíhalo? Složili profesní
zkoušku Příprava teplých pokrmů, Příprava pokrmů studené kuchyně, Příprava minutek a
přihlásili se ke složení závěrečné zkoušky úplné profesní kvalifikace oboru kuchař.
V gastronomických oborech absolvovalo zkoušky 15 uchazečů, profesní kvalifikaci průvodce
cestovního ruchu získalo 38 uchazečů a zkoušky PK prodavač úspěšně složilo 13 lidí.
Pokud má občan zájem získat osvědčení o uznání profesní kvalifikace, osloví naši školu, která
má udělenu autorizaci pro danou profesní kvalifikaci, a přihlásí se na zkoušku. Splní-li
všechny požadavky dané hodnoticím standardem (požadavky najdete na www. narodnikvalifikace.cz), vydá mu autorizovaná osoba osvědčení o uznání profesní kvalifikace, což je
dokument s celostátní platností. Provedení zkoušky je zpoplatněno, výše úhrady je
stanovována tak, aby pokryla náklady spojené s konáním zkoušky. Informaci o výši konkrétní
částky získáte ve škole.
Význam profesních kvalifikací je podpořen požadavky světa práce, kde zaměstnavatelé často
nevyžadují po zaměstnancích dosažený stupeň vzdělání (výuční list nebo maturitní zkoušku),
ale pro danou pracovní pozici stačí, pokud zaměstnanec ovládá některé pracovní činnosti pro
dané povolání. Získání profesní kvalifikace jistě přispěje k Vaší větší flexibilitě, připravenosti
a uplatnitelnosti na trhu práce.

