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KK ččemu je certifikace emu je certifikace 
potpotřřeba?eba?

UdUděělenlenáá certifikace bude respektovcertifikace bude respektováána jako na jako 
garance kvality programu garance kvality programu 

Certifikace bude od roku 2007 podmiCertifikace bude od roku 2007 podmiňňovat zovat zíískskáánníí
ststáátntníí dotace na rok 2008 pro programy primdotace na rok 2008 pro programy primáárnrníí
prevence uprevence užžíívváánníí nnáávykových lvykových láátek ze strany Mtek ze strany MŠŠMT MT 
a RVKPP. a RVKPP. 

Dlouhodobým zDlouhodobým záámměěrem je, aby výhledovrem je, aby výhledověě taktakéé
krajskkrajskéé úúřřady zohledady zohledňňovaly povaly přři vydi vydáávváánníí svých svých 
prostprostřředkedkůů, zda program byl certifikov, zda program byl certifikováán n čči nikoliv.i nikoliv.



Kdo o certifikaci mKdo o certifikaci můžůže e 
popožžáádat?dat?

kakažžddáá fyzickfyzickáá nebo prnebo práávnickvnickáá osoba, kterosoba, kteráá poskytuje nebo mposkytuje nebo máá
vv úúmyslu poskytovat program primmyslu poskytovat program primáárnrníí prevence prevence uužživiváánníí
nnáávykových lvykových láátek.tek.

Tento program musTento program musíí mmíít jasnt jasněě definovanou cdefinovanou cíílovou skupinu.lovou skupinu.

Certifikace nenCertifikace neníí povinnpovinnáá, organizace o ni sama , organizace o ni sama žžááddáá. . 

CertifikCertifikáát odbornt odbornéé zpzpůůsobilosti lze udsobilosti lze uděělit samostatnlit samostatnéému mu 
programu nebo komplexu programprogramu nebo komplexu programůů. (Ka. (Kažždý program je vdý program je vššak ak 
od ostatnod ostatníích jasnch jasněě a za zřřetelnetelněě oddodděělen organizalen organizaččnněě, provozn, provozněě a a 
finanfinanččnněě tj. je samostatntj. je samostatněě hodnotitelnýhodnotitelný). ). 



JednJednáá se o tyto programyse o tyto programy

Programy specifickProgramy specifickéé primprimáárnrníí prevence prevence 
poskytovanposkytovanéé vv rráámci mci šškolnkolníí dochdocháázkyzky
Programy specifickProgramy specifickéé prevence poskytovanprevence poskytovanéé
mimo rmimo ráámec mec šškolnkolníí dochdocháázkyzky
Programy vProgramy vččasnasnéé intervenceintervence
VzdVzděělláávacvacíí programy vprogramy v oblasti specifickoblasti specifickéé
primprimáárnrníí prevenceprevence
EdiEdiččnníí ččinnost vinnost v oblasti primoblasti primáárnrníí prevenceprevence



ÚÚKOLY CERTIFIKAKOLY CERTIFIKAČČNNÍÍ
AGENTURY PP UNL AGENTURY PP UNL (CA)(CA)

Podle evropských norem pro certifikaci osob a Podle evropských norem pro certifikaci osob a 
systsystéémmůů jakosti a v souladu se Standardy:jakosti a v souladu se Standardy:
dokondokonččit pit přříípravu dokumentpravu dokumentůů k certifikack certifikacíím PP UNL m PP UNL 
–– zzáákladnkladníí dokumenty dokondokumenty dokonččenyeny
vyvyšškolit certifikkolit certifikáátory PP UNL a zajitory PP UNL a zajiššťťovat ovat 
pravidelnou aktualizaci jejich znalostpravidelnou aktualizaci jejich znalostíí
vvéést evidenci certifikst evidenci certifikáátortorůů a poskytovat ji Ma poskytovat ji MŠŠMT ke MT ke 
zvezveřřejnejněěnníí, k dispozici na , k dispozici na www.ac.ippp.czwww.ac.ippp.cz
sestavovat certifikasestavovat certifikaččnníí týmytýmy
ppřřipravovat mipravovat míístnstníí ššetetřřeneníí



ÚÚKOLY CERTIFIKAKOLY CERTIFIKAČČNNÍÍ
AGENTURY PP UNL AGENTURY PP UNL (CA)(CA)

zajizajiššťťovat supervizi ovat supervizi ččinnosti certifikinnosti certifikáátortorůů
zajizajiššťťovat supervizi zovat supervizi záávvěěrereččných zprných zprááv, kterv, kteréé
certifikcertifikáátotořři na zi na záákladkladěě mmíístnstníích ch ššetetřřeneníí
zpracovzpracováávajvajíí
Z povZ pověřěřeneníí Výboru pro udVýboru pro uděělovlováánníí certifikaccertifikacíí ppřři i 
MMŠŠMT zajiMT zajiššťťovat povat přřezkoumezkoumáánníí nepnepřřííznivých znivých 
rozhodnutrozhodnutíí
zajizajiššťťovat pravidelnou kontrolu kvality ovat pravidelnou kontrolu kvality 
certifikovaných slucertifikovaných služžebeb--programprogramůů PP UNL (cca PP UNL (cca 
1x ro1x roččnněě)  )  



poskytovat informace o procesu poskytovat informace o procesu 
certifikaccertifikacíí

ÚÚKOLY CERTIFIKAKOLY CERTIFIKAČČNNÍÍ
AGENTURY PP UNL AGENTURY PP UNL (CA)(CA)



PROCES CERTIFIKACE PP UNL:   PROCES CERTIFIKACE PP UNL:   
PPŘŘÍÍPRAVAPRAVA MMÍÍSTNSTNÍÍHO HO ŠŠETETŘŘENENÍÍ

organizace (organizace (žžadatel) zaadatel) zaššle:le:
žžáádost o provedendost o provedeníí certifikace CA na certifikace CA na 
ppřřííslusluššnnéém formulm formuláářři i 
kompletnkompletníí popožžadovanou dokumentaciadovanou dokumentaci
vyplnvyplněěný sebehodnotný sebehodnotííccíí dotazndotazníík pro k pro 
žžadatele adatele 
CA vybere ze seznamu certifikCA vybere ze seznamu certifikáátortorůů ttřřííččlenný lenný 
certifikacertifikaččnníí tým (CT) a jmtým (CT) a jmééna certifikna certifikáátortorůů
zazaššle le žžadateliadateli
Pokud Pokud žžadatel souhlasadatel souhlasíí se slose složženeníím CT zam CT zaššle le 
CA pCA píísemnsemnéé potvrzenpotvrzeníí tohoto souhlasutohoto souhlasu



PROCES CERTIFIKACE PP UNL: PROCES CERTIFIKACE PP UNL: 
PPŘŘÍÍPRAVA MPRAVA MÍÍSTNSTNÍÍHO HO ŠŠETETŘŘENENÍÍ

nesouhlasnesouhlasíí--li li žžadatel se sloadatel se složženeníím CT zam CT zaššle CA le CA 
ppíísemnou nsemnou náámitku s uvedenmitku s uvedeníím dm důůvodvodůů; shled; shledáá--li CA li CA 
opropráávnvněěnost dnost důůvodvodůů, sestav, sestavíí nový certifikanový certifikaččnníí týmtým
CA urCA urččíí vedoucvedoucíího a ho a ččleny CT, vedoucleny CT, vedoucíí a a ččlenovlenovéé
podeppodepíšííší smlouvu s CA, smlouvu s CA, ččestnestnéé prohlprohlášášeneníí o svo svéé
nepnepřředpojatosti a o vylouedpojatosti a o vylouččeneníí ststřřetu zetu záájmjmůů a a 
prohlprohlášášeneníí o do důůvvěěrnosti svých zjirnosti svých zjiššttěěnníí
CA poskytne CT veCA poskytne CT vešškerou dokumentaci, kterou kerou dokumentaci, kterou 
obdrobdržžela od ela od žžadatele k nastudovadatele k nastudováánníí ppřřed vlastned vlastníím m 
mmíístnstníím m ššetetřřeneníím na pracovim na pracovišštiti



PROCES CERTIFIKACE PP UNL: PROCES CERTIFIKACE PP UNL: 
PPŘŘÍÍPRAVAPRAVA MMÍÍSTNSTNÍÍHO HO ŠŠETETŘŘENENÍÍ

žžadatel sdadatel sděěllíí CA, kdo bude jeho kontaktnCA, kdo bude jeho kontaktníím m 
pracovnpracovnííkem pro mkem pro míístnstníí ššetetřřeneníí (bu(buďď
statutstatutáárnrníí zzáástupce nebo pracovnstupce nebo pracovníík k 
jmenovaný jmenovaný úúřřednedněě ovověřěřeným potvrzeneným potvrzeníím)m)
CA a vedoucCA a vedoucíí CT dohodnou s kontaktnCT dohodnou s kontaktníím m 
pracovnpracovnííkem kem žžadatele termadatele termíín a n a ččasový asový 
harmonogram mharmonogram míístnstníího ho ššetetřřeneníí
CA vystavCA vystavíí a zaa zaššle vedoucle vedoucíímu CT povmu CT pověřěřeneníí k k 
mmíístnstníímu mu ššetetřřeneníí pro CTpro CT



PROCES CERTIFIKACE PP UNL: PROCES CERTIFIKACE PP UNL: 
PPŘŘÍÍPRAVAPRAVA MMÍÍSTNSTNÍÍHO HO ŠŠETETŘŘENENÍÍ

SjednSjednáánníí finanfinanččnníích podmch podmíínek:nek:
Agentura pro certifikace zaAgentura pro certifikace zaššle le žžadateli padateli přřed realizaced realizacíí
mmíístnstníího ho ššetetřřeneníí fakturu na uhrazenfakturu na uhrazeníí 30% n30% náákladkladůů
na mna míístnstníí ššetetřřeneníí
70% hrad70% hradíí MMŠŠMTMT
Na zmNa zmíínněěných 30% lze poných 30% lze požžáádat o dotaci na Mdat o dotaci na MŠŠMT v MT v 
rráámci grantovmci grantovéého ho řříízenzeníí pro oblast primpro oblast primáárnrníí
prevence uprevence užžíívváánníí nnáávykových lvykových láátektek
Cena mCena míístnstníího ho ššetetřřeneníí je 20.700,je 20.700,--KKčč/ 1 den/ 1 den
Za 1 den lze realizovat maximZa 1 den lze realizovat maximáálnlněě posouzenposouzeníí 3 3 
SpeciSpeciáálnlníích standardch standardůů



PROCES CERTIFIKACE PP UNL: PROCES CERTIFIKACE PP UNL: 
ČČÁÁSTISTI MMÍÍSTNSTNÍÍHO HO ŠŠETETŘŘENENÍÍ

1.1. Studium dokumentace pStudium dokumentace přředloedložženenéé
organizacorganizacíí žžáádajdajííccíí o certifikaci po certifikaci přřed ed 
samotnou nsamotnou náávvššttěěvou na pracovivou na pracovišštiti

2.2. NNáávvššttěěva na pracoviva na pracoviššti ti 

3.3. ZZáávvěěrereččnnéé hodnocenhodnoceníí mmíístnstníího ho 
ššetetřřeneníí: Protokol a z: Protokol a záávvěěrereččnnáá zprzprááva va 



PROCES CERTIFIKACE PP UNL:PROCES CERTIFIKACE PP UNL:
ČČÁÁSTI MSTI MÍÍSTNSTNÍÍHO HO ŠŠETETŘŘENENÍÍ --

STUDIUM DOKUMENTACESTUDIUM DOKUMENTACE
Studium dokumentace pStudium dokumentace přředloedložženenéé žžadatelem adatelem 
provede CT pprovede CT přřed ned náávvššttěěvou na pracovivou na pracoviššti. ti. 

Tato dokumentace zahrnuje zejm.: Tato dokumentace zahrnuje zejm.: 
organizaorganizaččnníí a provozna provozníí řřáádd
vnitvnitřřnníí ppřředpisyedpisy
vyplnvyplněěný sebehodnotný sebehodnotííccíí dotazndotazníík k 
koncepce a manukoncepce a manuáál programl programůů PP UNL, PP UNL, 
kterkteréé majmajíí být certifikovbýt certifikováányny



PROCES CERTIFIKACE PP UNL:PROCES CERTIFIKACE PP UNL:
ČČÁÁSTI MSTI MÍÍSTNSTNÍÍHO HO ŠŠETETŘŘENENÍÍ ––
NNÁÁVVŠŠTTĚĚVA NA PRACOVIVA NA PRACOVIŠŠTITI

trvtrváá zpravidla 1 den (certifikace max. tzpravidla 1 den (certifikace max. třříí
programprogramůů PP UNL)PP UNL)
hodnothodnotíí naplnaplňňovováánníí StandardStandardůů
ččlenovlenovéé CT CT ččininíí spolespoleččnněě pouze pouze 
nezbytnnezbytnéé úúkoly, napkoly, napřř. . úúvodnvodníí seznseznáámenmeníí
pracovnpracovnííkkůů s ms míístnstníím m ššetetřřeneníím, m, 
prohlprohlíídka zadka zařříízenzeníí, seps, sepsáánníí protokolu, protokolu, 
zzáávvěěrereččnnéé seznseznáámenmeníí pracovnpracovnííkkůů
organizace s výsledkem morganizace s výsledkem míístnstníího ho 
ššetetřřeneníí; ostatn; ostatníí úúkony provkony provááddíí jednotlivjednotlivěě



PROCES CERTIFIKACE PP UNL:PROCES CERTIFIKACE PP UNL:
ČČÁÁSTI MSTI MÍÍSTNSTNÍÍHO HO ŠŠETETŘŘENENÍÍ ––
NNÁÁVVŠŠTTĚĚVA NA PRACOVIVA NA PRACOVIŠŠTITI

ČČlenovlenovéé CT:CT:
kladou dotazy vedouckladou dotazy vedoucíímu, pracovnmu, pracovnííkkůům aj. m aj. 
spolupracujspolupracujííccíím osobm osobáám m žžadateleadatele
seznamujseznamujíí se s podkladovými materise s podkladovými materiáály a ly a 
dokumentacdokumentacíí k poskytovaným programk poskytovaným programůům, m, 
dotazndotaznííkem pro zkem pro záájemce o slujemce o služžbu(který je vyplnbu(který je vyplněěn n 
dvdvěěma zma záájemci o program a v den mjemci o program a v den míístnstníího ho ššetetřřeneníí
je v uzavje v uzavřřenenéé obobáálce k dispozici lce k dispozici ččlenlenůům CT), m CT), 
zpzpěětnými vazbami apod. tnými vazbami apod. 
studujstudujíí personpersonáálnlníí dokumentaci (s pdokumentaci (s píísemným semným 
souhlasem subjektu os. souhlasem subjektu os. úúdajdajůů), intern), interníí smsměěrnice rnice 
apod.,apod.,
provprováádděějjíí vlastnvlastníí pozorovpozorováánníí
se souhlasem vse souhlasem vššech zech zúúččastnastněěných se mohou ných se mohou 
úúččastnit programu a klastnit programu a kláást dotazy ust dotazy užživatelivatelůům    m    



PROCES CERTIFIKACE PP UNL:PROCES CERTIFIKACE PP UNL:
ČČÁÁSTI MSTI MÍÍSTNSTNÍÍHO HO ŠŠETETŘŘENENÍÍ ––
NNÁÁVVŠŠTTĚĚVA NA PRACOVIVA NA PRACOVIŠŠTITI

rozhovory certifikrozhovory certifikáátortorůů s vedoucs vedoucíím nebo jm nebo jíím m 
povpověřěřeným pracovneným pracovnííkem a s dalkem a s dalšíšími mi ččleny leny 
personpersonáálu (vybere vedouclu (vybere vedoucíí pracovipracoviššttěě) jsou ) jsou 
strukturovstrukturováány podle jednotlivých polony podle jednotlivých položžek ek 
StandardStandardůů
rozhovory musrozhovory musíí být vedeny korektnbýt vedeny korektníím m 
zpzpůůsobem, certifiksobem, certifikáátotořři jsou povinni se i jsou povinni se 
chovat tak, aby nezneuchovat tak, aby nezneužžíívali svvali svéého ho 
postavenpostaveníí a nediskreditovali proces a nediskreditovali proces 
certifikace certifikace 



PROCES CERTIFIKACE PP UNL:PROCES CERTIFIKACE PP UNL:
ČČÁÁSTI MSTI MÍÍSTNSTNÍÍHO HO ŠŠETETŘŘENENÍÍ ––
ZZÁÁVVĚĚREREČČNNÉÉ ZHODNOCENZHODNOCENÍÍ

PROTOKOL O MPROTOKOL O MÍÍSTNSTNÍÍM M ŠŠETETŘŘENENÍÍ
Protokol vyhotovuje CT na zProtokol vyhotovuje CT na záávvěěr nr náávvššttěěvy na vy na 
pracovipracovišštiti
Obsah protokolu:Obsah protokolu:

strustruččnnéé hodnocenhodnoceníí programuprogramu
zzáávvěěry CT a nry CT a náávrh na udvrh na uděělenleníí/neud/neuděělenleníí
certifikacecertifikace
seznam zjiseznam zjiššttěěných nedostatkných nedostatkůů ––
nesplnnesplněěných Standardných Standardůů
pokud mpokud míístnstníí ššetetřřeneníí zahrnovalo zahrnovalo úúččast na ast na 
programu, protokol programu, protokol neobsahujeneobsahuje jmjmééna na 
úúččastnastnííkkůů programu, se kterými CT hovoprogramu, se kterými CT hovořřilil



PROCES CERTIFIKACE PP UNL:PROCES CERTIFIKACE PP UNL:
ČČÁÁSTI MSTI MÍÍSTNSTNÍÍHO HO ŠŠETETŘŘENENÍÍ ––
ZZÁÁVVĚĚREREČČNNÉÉ ZHODNOCENZHODNOCENÍÍ

PROTOKOL O MPROTOKOL O MÍÍSTNSTNÍÍM M ŠŠETETŘŘENENÍÍ
ZZáávvěěry protokolu projednry protokolu projednáá vedoucvedoucíí CT se CT se 
statutstatutáárnrníím zm záástupcem stupcem žžadatele (podpisy obou adatele (podpisy obou 
stran se realizujstran se realizujíí v zv záávvěěru ru ššetetřřeneníí na mna mííststěě))
StatutStatutáárnrníí zzáástupce mstupce máá na mna mííststěě momožžnost pnost píísemnsemněě
se vyjse vyjááddřřit k zit k záávvěěrrůům certifikam certifikaččnníího týmuho týmu
Protokol je vyhotovovProtokol je vyhotovováán ve 4 originn ve 4 origináálech, z nichlech, z nichžž 1 1 
vyhotovenvyhotoveníí je urje urččeno pro vedouceno pro vedoucíího pracoviho pracoviššttěě. . 
3 vyhotoven3 vyhotoveníí protokolu pprotokolu přřededáá vedoucvedoucíí CT spolu se CT spolu se 
zzáávvěěrereččnou zprnou zpráávou CA  vou CA  



PROCES CERTIFIKACE PP UNL:PROCES CERTIFIKACE PP UNL:
ČČÁÁSTI MSTI MÍÍSTNSTNÍÍHO HO ŠŠETETŘŘENENÍÍ ––
ZZÁÁVVĚĚREREČČNNÉÉ ZHODNOCENZHODNOCENÍÍ

ZZÁÁVVĚĚREREČČNNÁÁ ZPRZPRÁÁVA O MVA O MÍÍSTNSTNÍÍM M ŠŠETETŘŘENENÍÍ
ZZáávvěěrereččnou zprnou zpráávu se zvu se záávvěěrem a doporurem a doporuččeneníím m 
vypracuje CT po skonvypracuje CT po skonččeneníí nnáávvššttěěvyvy
Obsah zObsah záávvěěrereččnnéé zprzpráávy:vy:

podrobný rozbor naplnpodrobný rozbor naplněěnníí StandardStandardůů
(jednotliv(jednotlivéé polopoložžky Standardky Standardůů podle podle 
bodovacbodovacíího schho schéématu) matu) 
zjizjiššttěěnnéé nedostatky a nnedostatky a náávrhy na jejich vrhy na jejich 
odstranodstraněěnníí
zzáávvěěry hodnocenry hodnoceníí
nnáávrh na rozhodnutvrh na rozhodnutíí Výboru pro udVýboru pro uděělovlováánníí
certifikaccertifikacíí ppřři Mi MŠŠMTMT



PROCES CERTIFIKACE PP UNL:PROCES CERTIFIKACE PP UNL:
ČČÁÁSTI MSTI MÍÍSTNSTNÍÍHO HO ŠŠETETŘŘENENÍÍ ––
ZZÁÁVVĚĚREREČČNNÉÉ ZHODNOCENZHODNOCENÍÍ

ZZÁÁVVĚĚREREČČNNÁÁ ZPRZPRÁÁVA O MVA O MÍÍSTNSTNÍÍM M ŠŠETETŘŘENENÍÍ

Za vypracovZa vypracováánníí zzáávvěěrereččnnéé zprzpráávy a jejvy a jejíí
ppřředloedložženeníí CA do 5 dnCA do 5 dnůů po skonpo skonččeneníí
nnáávvššttěěvy odpovvy odpovííddáá vedoucvedoucíí CTCT

CA zkontroluje formCA zkontroluje formáálnlníí strstráánku zprnku zpráávy a vy a 
spolu s originspolu s origináály protokolu ji ply protokolu ji přředloedložžíí Výboru Výboru 
pro udpro uděělovlováánníí certifikaccertifikacíí ppřři Mi MŠŠMTMT



PROCES CERTIFIKACE PP UNL:PROCES CERTIFIKACE PP UNL:
RozhodnutRozhodnutíí VýboruVýboru

Na zNa záákladkladěě ZZáávvěěrereččnnéé zprzpráávy pvy přředloedložženenéé
CertifikaCertifikaččnníí agenturou navrhne Výbor, aby agenturou navrhne Výbor, aby 
ministr ministr šškolstvkolstvíí mlmláádedežže a te a těělovýchovy:lovýchovy:

ududěělil certifiklil certifikáát na obdobt na obdobíí 3 let nebo 3 let nebo 
ududěělil certifiklil certifikáát na obdobt na obdobíí 3 let s výhradou a 3 let s výhradou a 
s doporus doporuččeneníím k odstranm k odstraněěnníí mméénněě
zzáávavažžných nedostatkných nedostatkůů (tj. takových, kter(tj. takových, kteréé se se 
neneřřadadíí mezi polomezi položžky, jejichky, jejichžž naplnnaplněěnníí je pro je pro 
certifikaci zcertifikaci záásadnsadníí) nebo ) nebo 



PROCES CERTIFIKACE PP UNL:PROCES CERTIFIKACE PP UNL:
RozhodnutRozhodnutíí VýboruVýboru

ududěělil certifiklil certifikáát s podmt s podmíínkou a urnkou a urččil lhil lhůůtu k tu k 
odstranodstraněěnníí zzáávavažžnněějjšíších nedostatkch nedostatkůů (nap(napřř. . 
podmpodmííneneččnnáá certifikace na obdobcertifikace na obdobíí 1 roku) nebo 1 roku) nebo 
certifikcertifikáát neudt neuděělil vlil v ppřříípadpaděě, , žže program zcela e program zcela 
nesplnil podmnesplnil podmíínky dannky danéé Standardy. Standardy. 

CertifikCertifikáát odbornt odbornéé zpzpůůsobilosti se udsobilosti se uděěluje nejvýluje nejvýšše e 
na dobu tna dobu třříí let.let.
Proti rozhodnutProti rozhodnutíí Výboru se lze odvolat tamtVýboru se lze odvolat tamtééžž
Na pNa přříípadnpadnéé pochybenpochybeníí certifikcertifikáátortorůů lze podat lze podat 
ppíísemnou stsemnou stíížžnost v ACnost v AC



AktuAktuáálnlníí stav procesustav procesu

VyVyšškoleno 46 certifikkoleno 46 certifikáátortorůů

PPřřijaty prvnijaty prvníí žžáádosti o certifikacedosti o certifikace

V prosinci 2006 probV prosinci 2006 proběěhnou prvnhnou prvníí
mmíístnstníí ššetetřřeneníí



DDěěkuji Vkuji Váám za pozornost.m za pozornost.
Prostor pro VaProstor pro Vašše dotazy.e dotazy.

☺☺☺☺☺☺
Veronika MartanovVeronika Martanováá

Agentura pro certifikace, IPPP Agentura pro certifikace, IPPP ČČRR
ac@ippp.czac@ippp.cz
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