Příloha č. 1 ke klíčové akci 14 – Zlepšit slabé postavení LH v rámci veřejné správy

Národní soustava kvalifikací
Lesnictví je také zapojeno do národní soustavy kvalifikací (NSK), což je průběžně budovaný, státem
podporovaný a občany i zaměstnavateli využitelný registr profesních kvalifikací existujících
na pracovním trhu v ČR. Umožňuje zájemcům získat celostátně uznávané osvědčení o jejich profesní
kvalifikaci. Definuje požadavky na odborné způsobilosti jednotlivých kvalifikací bez ohledu na způsob
jejich získání. Popisuje, co je potřeba umět pro výkon povolání anebo jejich části, tj. dílčí pracovní
činnosti. NSK vzniká v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího
vzdělávání. Řešitelem projektu je Národní ústav pro vzdělávání.
Cílem NSK je vytvoření systémového prostředí, které bude podporovat:
 srovnatelnost výsledků učení dosažených různými cestami, umožňující uznávání skutečných
znalostí a dovedností nezávisle na způsobu jejich získání;
 srovnatelnost kvalifikačních úrovní v ČR a v rámci EU,
 přenos požadavků trhu práce do vzdělávání,
 veřejnou informovanost o všech celostátně uznávaných kvalifikacích.
Každá profesní kvalifikace má svůj kvalifikační standard (strukturovaný popis požadavků
na příslušnou profesní kvalifikaci) a hodnoticí standard (soubor kritérií a postupů pro ověřování
požadavků na profesní kvalifikaci).
V rámci lesního hospodářství působí Sektorová rada pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí
a v rámci dřevařství Sektorová rada pro dřevozpracující a papírenský průmysl. Sektorové rady jsou
odvětvově zaměřené týmy odborníků, kteří mají v oblasti vývoje kvalifikací mandát zastupovat
zaměstnavatele (LČR, s.p., VLS, s.p., MZe, ÚHÚL, soukromé subjekty v LH, ad.). V rámci sektorových
rad a jejich pracovních skupin vznikají profesní kvalifikace. Autorizujícím orgánem Sektorové rady
pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí je Ministerstvo zemědělství.
Níže je uveden výčet úplných profesních kvalifikací v oblasti lesního hospodářství:
Lesní technik lesník
Lesní technik lesník pro pěstební činnost
Lesní technik lesník pro těžební činnost
Lesní technik myslivec
Lesní technik pro obchod, expedici a dopravu dříví
Lesní technik školkař
Lesní technik taxátor
Lesnické práce
Obsluha křovinořezu
Obsluha motorové pily
Lesní dělník v pěstební činnosti
Lesní dělník ve školkařství
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Pěstební mechanizátor
Pěstební činnost a ochrana lesa
Údržba lesních cest
Výroba sazenic v lesních školkách
Mechanizátor pro pěstební činnost
Mechanizátor pro výrobu sazenic v lesních školkách
Těžební mechanizátor
Dopravce dříví
Těžař dříví motomanuální
Kompletní výčet profesních kvalifikací v oblasti lesního hospodářství a zemědělství je uveden zde:
http://www.narodnikvalifikace.cz/vyber-kvalifikace/profesni-kvalifikace/skupiny-oboru-22/pouzeplatne-ano/pouze-s-terminy-zkousek-ne/seradit-1v/ku-1-8
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