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Platba za přijetí žádosti o akreditaci 

 

Ke každé žádosti o akreditaci vzdělávacího programu musí být současně připojen doklad 

o zaplacení správního poplatku za přijetí žádosti ve výši 1000,- Kč (kopie výpisu z účtu 

žadatele). Pro platbu správních poplatků je určen převod z bankovního účtu žadatele 

na bankovní účet číslo 19-2229001/0710. Jako variabilní symbol uveďte IČO své organizace 

s předčíslím 99  (tj. ve tvaru 99xxxxxxxx). Platba správního poplatku kolkem nebude přijata. 

 

 
Rozsah vzdělávacího programu 

   
Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „ministerstvo“) zrušilo s platností 

od 1. března 2012 možnost navýšení časové dotace akreditovaného vzdělávacího 

programu uvedené na rozhodnutí o udělení akreditace vzdělávacího programu pro oblast 

dalšího vzdělávání pracovníků v sociálních službách, sociálních pracovníků, vedoucích 

pracovníků sociálních služeb a fyzických osob pečujících o příjemce příspěvku na péči. 

Rozsah časové dotace uvedený v rozhodnutí ministerstva o akreditaci vzdělávacího 

programu dle zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je stanoven jako 

neměnný. 

K tomuto rozhodnutí přistoupilo ministerstvo na základě zjištění o neúměrném 

(až několikanásobném) navyšování rozsahu akreditovaných vzdělávacích programů v praxi. 

Od 1. března 2012 zavedlo MPSV povinnost vzdělávací instituce uvádět na osvědčení 

o absolvování vzdělávacího programu časovou dotaci vzdělávacího programu, ve které byl 

vzdělávací program akreditován.  

Akreditovaný vzdělávací program pro oblast dalšího vzdělávání nemůže být realizován 

v rozsahu nižším ani vyšším, než je rozsah uvedený v rozhodnutí o akreditaci vzdělávacího 

programu.  

Výjimkou je kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách, u kterého je 

maximální možné navýšení 15 %. Toto navýšení musí být uvedeno v žádosti o akreditaci 

kvalifikačního kurzu. 

 

Romana
Textový rámeček
https://www.mpsv.cz/files/clanky/7452/info_akreditacni_komise.pdf



 
E-learning 

 
E-learning, jako samostatná forma vzdělávání, není pro oblast sociálních služeb akreditován. 

Akreditační komise MPSV doporučuje využití e-learningu pouze jako doplňkové metody 

v rámci kombinované formy vzdělávání, s výjimkou kvalifikačních kurzů pro pracovníky 

v sociálních službách. U kvalifikačních kurzů není volba metody e-learning  přípustná..  

V kombinaci e-learningu s prezenční formou vzdělávání doporučuje AK poměr 1:1, 

tj. prezenční forma vzdělávání musí mít rozsah minimálně polovinu časové dotace.  

Kvalitní organizační i technické zabezpečení by mělo zajistit využití pravidel vzdělávání 

dospělých, transparentnost využití e-learningu účastníky vzdělávání, zpětnou vazbu formou 

průběžných otázek, možnost konzultace nebo diskusních fór a kontrolu vzdělávacího 

procesu.  

E-learnig je možné využít jen jako metodu předávání vědomostí, nikoliv jako metodu 

získávání praktických dovedností. Závěrečné testy a zkoušky mohou být realizovány jen 

prezenční formou. Každý vzdělávací program musí obsahovat studijní materiály 

v elektronické i tištěné podobě a další odborné texty a pracovní listy.  

 

Rozšíření cílových skupin 
 

Novela zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 

(„novela zákona“), přinesla MPSV pravomoc rozhodovat o akreditaci vzdělávacích programů 

pro oblast dalšího vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách, 

vzdělávacích programů pro vedoucí pracovníky zaměstnanců, kteří v sociálních službách 

vykonávají odbornou činnost a programů pro odbornou podporu fyzických osob, které 

poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči. 

 

Vzdělávací programy akreditované MPSV před platností novely zákona nelze pouhým 

rozšířením cílových skupin „reakreditovat“. V případě rozšíření cílových skupin 

u dříve akreditovaných programů je nutné předložení nové žádosti o akreditaci. 

 
 




