Podmínky k alternaci formy vzdělávacích programů v době nouzového stavu a
po jeho skončení
(vyhlášeného usnesením vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, v souladu s čl. 5 a 6
ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, a prodlouženého
usnesením vlády č. 396 ze dne 9. dubna 2020 a usnesením vlády č. 485 ze dne 30. dubna
2020 do 17. května 2020 pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví
v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky)
Podle § 17 odst. 2 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o úřednících“),
vzdělávací instituce poskytuje vzdělávání v souladu se vzdělávacím programem akreditovaným
podle § 31 pro příslušný druh prohlubování kvalifikace (vstupní a průběžné vzdělávání,
příprava ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti a vzdělávání vedoucích úředníků).
Podle § 31 odst. 3 zákona o úřednících vzdělávací program obsahuje:
a) název, typ, formu a cíle; typ vzdělávacího programu vyjadřuje druh prohlubování kvalifikace
(§ 18 odst. 1 a 2); forma vzdělávacího programu vyjadřuje, zda jde o vzdělávání prezenční,
distanční nebo o jejich kombinaci,
b) členění na vzdělávací předměty a jejich charakteristiku,
c) vzdělávací plán; vzdělávací plán stanoví časovou a obsahovou posloupnost vzdělávacích
předmětů a dobu vzdělávání,
d) seznam odborných lektorů pro vzdělávací program.
Podle § 31 odst. 5 zákona o úřednících Ministerstvo vnitra udělí fyzické nebo právnické osobě
akreditaci vzdělávacího programu, jestliže vzdělávací program splňuje podmínky uvedené
v § 31 odst. 3 (viz výše).
Vzhledem k opatřením, která byla přijata s ohledem na výskyt koronaviru, zejména v kontextu
mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 15757/2020-4/MIN/KAN ze dne
9. dubna 2020, kterým se nařizuje 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 umožňuje v případě
potřeby realizovat vzdělávací program akreditovaný v prezenční formě mimořádně po dobu
trvání nouzového stavu i distanční formou bez potřeby reakreditace, a to za předpokladu splnění
těchto podmínek:
•

•

•

akreditovaná vzdělávací instituce zajistí (vyjma prezenční formy) zachování ostatních
náležitostí akreditovaného vzdělávacího programu dle výše uvedeného § 31 odst. 3
zákona o úřednících, jako u akreditované prezenční formy vzdělávání, zejména půjde
o zachování struktury, obsahu, lektora a rozsahu akreditovaného vzdělávacího
programu,
distanční vzdělávání může být poskytováno pouze prostřednictvím tzv. videokurzu,
který (stejně jako videokonference) umožňuje současný přenos zvuku, obrazu a dat
mezi dvěma i více účastníky na libovolnou vzdálenost v reálném čase; lektor přednáší
a používá prezentaci jako při prezenční formě vzdělávání, účastníci musí mít možnost
se v průběhu kurzu přednášejícího dotazovat k danému tématu; stejným způsobem
(zpětnou vazbou) bude potvrzena a odsouhlasena prezenční listina dle objednávky do
kursu; pozor - nejedná se tak o elearning(!),
akreditovaná vzdělávací instituce zajistí, že účastníci kurzu dostanou včas, tedy před
zahájením videokurzu, potřebné výukové materiály v elektronické podobě,

•
•
•

•

pro případ kontroly v reálném čase ze strany Ministerstva vnitra musí být umožněn online přístup i kontrolní skupině (další účastník), tj. včas oznámen čas a způsob připojení,
včetně zaslání výukových materiálů,
pro případ pozdější kontroly ze strany Ministerstva vnitra musí být pořízen a uchován
záznam celého videokurzu,
v případě splnění výše uvedených podmínek není třeba žádat o novou akreditaci pro
předmětný vzdělávací program, akreditovaná vzdělávací instituce zašle pouze
žádost/oznámení (formou dopisu) o rozšíření kromě prezenční formy kurzu i na
distanční (nejedná se o elearning!), kde potvrdí, že splňuje pro poskytování distanční
formy vzdělávání všechny výše uvedené podmínky,
při splnění všech výše uvedených podmínek Ministerstvo vnitra změnu, resp. rozšíření
formy vzdělávacího programu, pouze formálně potvrdí; v případě nedostatků bude
žadateli zaslána výzva k doplnění.

S ohledem na skutečnost, že obsah, rozsah a struktura programu, lektor a možnost interakce
s ním v reálném čase v rámci konání vzdělávacího programu v podobě videokonference se
nijak neliší (až na prezenční formu) od akreditovaného prezenčního vzdělávacího programu,
Ministerstvo vnitra umožňuje v případě potřeby realizovat vzdělávací program akreditovaný
v prezenční formě i po skončení nouzového stavu distanční formou v podobě videokonference
bez potřeby reakreditace, a to za předpokladu splnění výše uvedených podmínek.
Po 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 videokonference, musí podat novou žádost o akreditaci vzdělávacího
programu ve formě 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).
Ministerstvo vnitra, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly
V Praze dne 25. 5. 2020

