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                                      číslo autorizace:  2021/10, spisová značka MPSV-2021/178175 

 

 

P Ř I H L Á Š K A  
 

ke zkoušce ověřující dosažení profesní kvalifikace 
(podávaná podle § 17 odst. 3 zákona č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání  
výsledků dalšího vzdělávání a o změně zákonů, ve znění pozdějších předpisů) 

 

A. Vymezení předmětu přihlášky ke státní zkoušce 
 Podle § 17 odst. 3 zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých 
zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), žádám o ověření zkouškou dosažení  profesní kvalifikace: 

Kód profesní kvalifikace Název profesní kvalifikace (viz www.narodni-kvalifikace.cz)  

 
69-073-M 

 
Chůva pro děti v dětské skupině 

B. Termín konání zkoušky     
Zkouška se dle odst. 6 § 17 zákona č.179/2006 Sb. koná do 3 měsíců od doručení přihlášky ke zkoušce 
autorizované osobě, nedohodne-li se uchazeč s autorizovanou osobou jinak. V případě, že je v hodnotícím 
standardu vymezeno období kalendářního roku, kdy může být zkouška provedena, může si uchazeč s 
autorizovanou osobou dohodnout pro konání zkoušky termín náležející pouze do tohoto období. 
 

Termín zkoušky:      ………………………………………………. 
 

C. Osobní údaje žadatele o konání zkoušky (dále jen „uchazeč“) 
Jméno, příp. jména, příjmení  

 

Případný akademický titul a vědecká hodnost   
 

Datum narození a rodné číslo  
 

Místo narození   
 

Adresa místa trvalého pobytu (včetně PSČ)  

Adresa pro doručování písemností  
(pokud není shodná s adresou místa trvalého pobytu)  

 

E-mailová adresa   
 

Telefonní číslo/ (nepovinný údaj)  
 

Nejnižší dosažené vzdělání (1)  získání alespoň základů vzdělání (absolvování ZŠ speciální) 
 získání alespoň základního stupně vzdělání (absolvování ZŠ) 

Logopedické vady – ano, ne  
 

Vymezení dosaženého vzdělání (stupeň, obor), je-li 
hodnoticím standardem vyžadováno (nevyplňovat) 

Požadované vzdělání: získání alespoň základního stupně vzdělání 

D. Poznámky pro uchazeče 
Vyplněnou přihlášku uchazeč o konání zkoušky zašle na adresu: Filiánek, z.s., Antonínská 18, 602 00 Brno 

Informace o schválených standardech a autorizovaných osobách je možno získat na webových stránkách na adrese 
www.narodnikvalifikace.cz. 

E. Další náležitosti přihlášky ke zkoušce, datum a podpis. 

Místo, datum vyplnění přihlášky a podpis uchazeče: 
 
 
 

http://www.narodni-kvalifikace.cz/
http://www.narodnikvalifikace.cz/
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Další informace pro uchazeče. 
Zkouška profesní kvalifikace se bude konat v prostorách Filiánku, z.s., na Antonínské 18 v Brně před zkušební 
komisí složenou z předsedkyně zkušební komise Mgr. Alenou Polákovou, členkou komise Mgr. Radkou 
Retkovou a zdravotnickou pracovnicí Petrou Mrkosovou. Zkouška se skládá z části písemné, ústního ověření  
a praktického předvedení. Povinnou součástí státní zkoušky je vypracování písemné přípravy dle zadání.    
 
Cena zkoušky: 6.500,- Kč, zkrácená verze zkoušky 5.500,- Kč (při doložení již absolvované zkoušky 69-017-M 
Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky). 
 
 
Úhrada platby: souběžně se zasláním originálu vyplněné Přihlášky ke zkoušce ( nebo ve zdůvodněných 
případech po domluvě ve stanoveném termínu ) na účet : Fio banka 460 46 460 46/2010 pod VS 2041 
s uvedením poznámky Chůva, jména plátce a termínu zkoušky. Uhrazená platba je nevratná.  
 
Pro uchazeče nabízíme možnost absolvování Přípravného kurzu ke zkoušce /rozsah 20 hodin, cena 4.000,- Kč, 
zkrácený kurz rozsah 9 hodin, cena 2.500,- Kč/. Dále jsme připraveni zdarma poskytnout konzultaci o průběhu 
profesní zkoušky v rozsahu 1 hodiny ve školce Filiánek. Uchazeči budou seznámeni s průběhem zkoušky, 
podmínkami získání profesní kvalifikace, odbornou literaturou ke zkoušce, místem konání zkoušky a dále 
obdrží soupis požadovaných kompetencí potřebných pro úspěšné absolvování zkoušky. Filiánek, z.s. nabízí 
úspěšným autorizovaným chůvám další spolupráci a podporu v jejich výkonu činnosti i po ukončení  
a úspěšném zvládnutí profesní zkoušky, možnost dalšího doškolování na odborných seminářích.    
 
Doplňující informace: ( nehodící se škrtněte ) 

F. Doplňující informace 
 
Uznatelnost kompetencí  
na základě úspěšně složené 
státní zkoušky Chůva pro děti 
do zahájení povinné školní 
docházky 69-017-M. 

 
Potvrzuji, že jsem dne: ………………………………….. složil/a státní zkoušku 69-017-M 
s hodnocením vyhověl/a.                                                                                                ANO  NE 
 
Žádám proto o možnost výkonu státní zkoušky 69-073-M ve zkrácené verzi.     ANO  NE 
 
Přikládám kopii obdrženého Osvědčení (69-017-M):                                                 ANO NE 
Beru na vědomí, Písemnou práci nemusím v tomto případě vypracovávat.  
 
Podpis: 

 
Nepovinné doplňující 
informace: 

Mám zájem o Přípravný kurz ke zkoušce a zaslání bližších informací:                    ANO   NE 
Mám zájem o bezplatnou konzultaci ke zkoušce a jejím průběhu:                          ANO   NE      
(Filiánek, z.s., Antonínská 18, Brno po telefonické domluvě termínu) 
Jsem držitelem potravinářského průkazu:                                                                     ANO   NE  
 

 
Povinná písemná příprava 
výchovného celku: 
(povinný údaj) 

Beru na vědomí, že jsem povinen/a vypracovat písemnou přípravu pro ověření 
kompetence „Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk 
dítěte/dětí“. Na základě odeslané Přihlášky ke státní zkoušce (a jejím doručení 
Autorizované osobě – Filiánku, z.s.) a provedené úhradě platby, obdržím pokyny  
k vypracování písemné práce, kterou doručím nejpozději 10 dní před konáním státní 
zkoušky Autorizované osobě – elektronicky na benesova@filianek.cz. 

 
Datum a podpis:     
 
 

 
1 § 45 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
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Další náležitosti přihlášky ke zkoušce      

Uchazeč je povinen doložit Souhlas se zpracováním osobních údajů, který je nedílnou přílohou Přihlášky ke státní zkoušce.  

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů 

 

Já, níže podepsaný/á jméno, příjmení: 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………..……..… 

narozen/a (den, měsíc, rok):  ………………………………………………………………………..……  
 

dávám výslovný souhlas ke zpracování svých osobních údajů v rozsahu e-mailová adresa a telefonní číslo za účelem 

kontaktování autorizovanou osobou (jméno nebo název) Filiánek, z.s., které jsem zaslal/a přihlášku ke zkoušce ověřující 

dosažení odborné způsobilosti podle hodnoticího standardu profesní kvalifikace (název profesní kvalifikace) 69-073-M 

Chůva pro děti v dětské skupině (dále jen „příslušná autorizovaná osoba“), přispívající k urychlení souvisejících procesů 

týkajících se hodnocení dosažené odborné způsobilosti.  

 

Správcem výše uvedených osobních údajů pro výše vymezené účely zpracování je příslušná autorizovaná osoba. Subjekt 

údajů se může obracet na příslušnou autorizovanou osobu z důvodu uplatnění práv v oblasti osobních údajů. Subjekt 

údajů má právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, udělený tímto projevem vůle, aniž je tím 

dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.  

 

Příslušná autorizovaná osoba jako zpracovatel osobních údajů a autorizující orgán, který je příslušný k rozhodování o 

udělení, prodloužení platnosti nebo odnětí autorizace pro danou profesní kvalifikaci v souladu s údaji uvedenými 

v Národní soustavě kvalifikací na www.narodnikvalifikace.cz, jako správce osobních údajů zpracovávají další osobní údaje, 

než ke kterým je tímto projevem vůle udělen souhlas se zpracováním osobních údajů, protože to je nezbytné pro splnění 

právní povinnosti, která se na ně vztahuje. Mezi právní předpisy, na jejichž základě jsou osobní údaje zpracovávány, patří 

zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání 

výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů (§ 17 odst. 2 – obecné podmínky hodnocení dosažené odborné 

způsobilosti; § 18 odst. 4 – průběh zkoušky; § 19 odst. 2 – náležitosti osvědčení o profesní kvalifikaci) a vyhláška 

č. 208/2007 Sb., o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění 

pozdějších předpisů (§ 5 – náležitosti pozvánky ke zkoušce; § 7 odst. 1 – náležitosti osvědčení o profesní kvalifikaci).  

 

 

V ………………………………………………………..…………….                    Dne ………..………………………………….. 
 
 
Podpis ……….…………………….…………………….……………………………………………………………………..……...…. 
 

http://www.narodnikvalifikace.cz/

