Vážená paní ředitelko, Vážený pane řediteli,
zasílám doplňující informace k diskutovanému návrhu na tříletý učební obor „kosmetička“.
Platí, že je možné v případě odůvodněné potřeby vytvořit nový obor vzdělání, tak jak jsme o
tom mluvili na jednání rady AKAKASu v Lanškrouně.
O Vašem záměru jsem jednala i s kompetentními kolegy - v NÚV (nám. ředitele Ing.
Pohanková) a v projektu NSK (hlavní metodik projektu Ing. Strádal).
Podle vyjádření Ing. Pohankové lze předpokládat, že se bude jednat o složitý proces. Návrh
je třeba podložit pádnými argumenty a také pozitivním vyjádřením zaměstnavatelů, že o
absolventy bude zájem, že nejdou uplatnění v praxi.
Dále platí, že je nutné dodržovat požadavek, že obor vzdělání musí připravovat alespoň na
výkon jednoho povolání.
V současně platné Národní soustavě povolání (NSP) však není povolání „kosmetička“ na 3.
kvalifikační úrovni popsáno. V případě odůvodněné potřeby by bylo možné nové povolání
popsat.
Popisy povolání v NSP byly tvořeny v rámci projektu NSPI a NSPII. Projekt NSPII byl
ukončen na podzim 2012. O pokračování projektu (NSPIII) se teprve jedná.
Na základě požadavku MŠMT se v r. 2013 budou řešit vazby mezi NSP – NSK – odborným
vzděláváním. Cílem řešení tohoto úkolu bude odstranit případný nesoulad mezi povoláním,
kvalifikací a oborem vzdělání a je možné, že se ukáže potřeba vytvořit nový obor vzdělání.
Do řešení tohoto úkolu budou zapojení odborníci, kteří jsou členy oborových skupin, které již
řadu let fungují jako poradní orgán NÚV. Preferována je oblast technických oborů, postupně
budou zahájeny práce i v dalších oblastech.
Ještě bych chtěla upřesnit, že pokud není ve standardu uveden jako vstupní požadavek na
uchazeče, že musí být vyučen v příslušném učebním oboru, pak není možné tento požadavek
při zkoušce uplatňovat. Ve standardu PK Kosmetička tento požadavek uveden není. Tuto
otázku jsem konzultovala s Ing. Strádalem.
S pozdravem
PaedDr. Věra Němcová
oddělení pro rozvoj a správu NSK
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