Doplňující stanovisko Ministerstva vnitra k alternaci formy vzdělávacích programů
v době nouzového stavu a po jeho skončení
Vzhledem k opatřením, která byla přijata s ohledem na výskyt koronaviru, zejména
v kontextu mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 15757/20204/MIN/KAN ze dne 9. dubna 2020, kterým se nařídilo orgánům veřejné moci a správním
orgánům, aby v rámci všech svých pracovišť zachovávaly omezený provoz vyplývající
z nouzového stavu, tj. tedy i ve vztahu k prezenční formě vzdělávání úředníků ÚSC,
Ministerstvo vnitra umožnilo v případě potřeby realizovat vzdělávací program akreditovaný
v prezenční formě mimořádně po dobu trvání nouzového stavu (mimořádných opatření)
i distanční formou bez potřeby reakreditace vzdělávacího programu, a to za předpokladu
splnění předem stanovených podmínek.
Platnost rozšířené formy akreditovaného vzdělávacího programu:
1. Ke dni uplynutí doby platnosti akreditace prezenčního vzdělávacího programu může
žadatel podle § 29 zákona o úřednících požádat o obnovení akreditace tohoto
programu pouze v prezenční formě. V případě dalšího zájmu žadatele o poskytování
téhož vzdělávacího programu v distanční formě jako webinář nebo videokonference,
musí podat novou žádost o akreditaci vzdělávacího programu ve formě webináře
nebo videokonference a v případě udělení akreditace bude vzdělávacímu programu
přiděleno nové číslo akreditace. Název nově akreditovaného vzdělávacího programu
bude nutné upravit dodatkem tak, aby byl odlišitelný od stejného programu
akreditovaného pro prezenční formu (např. webinář, videokonference), viz Sdělení
k tvorbě
názvu
vzdělávacího
programu
ze
dne
2. 6. 2021
(https://www.mvcr.cz/clanek/vzdelavani-v-usc-akreditace-vzdelavacich-instituci-aprogramu.aspx).
2. Pokud žadatel požádá o akreditaci vzdělávacího programu, který má již akreditovaný
v prezenční formě a má u něj rozšířenu formu vzdělávání na webinář nebo
videokonferenci, postupem podle Podmínek k alternaci formy vzdělávacích programů
v době nouzového stavu a po jeho skončení, ze dne 25. 5. 2020
(https://www.mvcr.cz/clanek/vzdelavani-v-usc-akreditace-vzdelavacich-instituci-aprogramu.aspx), dříve, než požádá o obnovení akreditace původního vzdělávacího
programu akreditovaného v prezenční formě, pak od data nabytí právní moci
rozhodnutí o udělení akreditace vzdělávacímu programu v jiné formě než prezenční
(webinář, distanční atd.) na základě nově podané žádosti, musí na vydaných
osvědčeních uvádět již aktuální údaje:
- nově přidělené číslo akreditace
- název vzdělávacího programu uvedený v nově podané žádosti o akreditaci, tedy
s přívlastkem odlišujícím formu od formy původně akreditovaného prezenčního
programu.
Datem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení akreditace vzdělávacímu programu
v jiné formě než prezenční tak zaniká možnost používat číslo akreditace a název
vzdělávacího programu, jemuž byla sdělením Ministerstvem vnitra k žádosti
o rozšíření formy vzdělávání akreditovaných prezenčních vzdělávacích programů
povolena alternace formy vzdělávání.
V Praze dne 21. 9. 2021

