
 

 

 

Odborné vzdělávání a příprava – Způsobilé vzdělávací programy a organizace 

 

1) Organizace poskytující způsobilé vzdělávací programy a aktivity v oblasti odborného vzdělávání  

a přípravy 

Způsobilé vzdělávací programy a 

aktivity 
Typy a příklady organizací 

Počáteční odborné vzdělávání a 

příprava 

Střední školy, vyšší odborné školy a konzervatoře zapsané v 

Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT mimo střední 

školy poskytující všeobecné (gymnaziální) vzdělání.  

Další odborné vzdělávání 

Střední školy, vyšší odborné školy, konzervatoře, vysoké 

školy a další organizace poskytující rekvalifikační, 

kvalifikační programy a další kurzy v rámci dalšího 

odborného vzdělávání (akreditované i neakreditované) 

vedoucí ke zvýšení nebo změně kvalifikace, (nevztahuje se 

na zájmové vzdělávání ani na programy bakalářské, 

magisterské, doktorské a univerzitu třetího věku na 

vysokoškolské úrovni). 

Organizace zaměřující se na oblast odborného vzdělávání 

poskytující další vzdělávání pedagogickým pracovníkům, 

zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků  

 

 

2) Místní a regionální veřejné instituce, řídící orgány a další organizace působící v odborném 

vzdělávání a přípravě 

Role ve vzdělávacím systému Typy a příklady organizací 

Zřizovatelé organizací poskytujících odborné 

vzdělávání 

Ministerstva, kraje, obce a svazky obcí, registrované 

církve a církevní spolky, právnické osoby zřizující 

střední školy, vyšší odborné školy a konzervatoře. 



 

 

Organizace podílející se na tvorbě a zavádění 

strategií počátečního i dalšího odborného 

vzdělávání a přípravy; 

Organizace, které definují kvalifikační 

rámec, standardy a další profesní rozvoj 

pracovníků v odborném vzdělávání a 

přípravě 

Např. Národní pedagogický institut ČR, školské 

asociace (např. CZESHA), profesní svazy a další 

organizace.  

Organizace provádějící dohled a kontrolu 

kvality odborného vzdělávání 
Např. Česká školní inspekce  
 

Organizace poskytující kariérové a profesní 

poradenství současným i potenciálním 

žákům/studentům a absolventům odborného 

vzdělávání a přípravy  

Např. pedagogicko-psychologické poradny, Úřad práce 

a jeho regionální pobočky a další organizace. 

Organizace umožňující praxe a usnadňující 

vstup žáků/studentů a absolventů odborného 

vzdělávání na trh práce 

Např. zaměstnavatelé, jejichž předmět činnosti souvisí 

s oborem vzdělání žáků/studentů a absolventů.  

Organizace provádějící výzkum, který 

podporuje rozvoj odborného vzdělávání 

a přípravy a jeho význam pro měnící se 

potřeby trhu práce 

 

 

Např. výzkumná pracoviště/ústavy a další organizace, 

jejichž předmětem činnosti jsou výzkumné aktivity. 

3) Firmy, podniky a další veřejné nebo soukromé organizace, které pracují se žáky a studenty  

v odborném vzdělávání a přípravě – přijímají je na praxe, školí nebo s nimi jinak pracují.  

Splnění tohoto kritéria způsobilosti bude posouzeno přímo národní agenturou programu  

Erasmus+ na základě informací o činnosti žadatelské organizace uvedených v žádosti.  

 


