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Vzdělávací modul 

VSTUPNÍ ČÁST 

Název pojmenování modulu, výstižně charakterizuje jeho obsah 

Kód modulu MOV jedinečný identifikátor modulu 

Typ vzdělávání odborné, všeobecné 

Typ modulu 
teoretický, praktický, teoreticko-praktický, kvalifikační (na základě PK 
NSK), jiný 

Využitelnost vzdělávacího modulu 

Kategorie dosaženého vzdělání, 
pro kterou lze modul využít  

úroveň podle EQF 

Skupiny oborů vzdělání kód a název skupiny oborů, pro které je modul využitelný 

Komplexní úloha přiřazení komplexní úlohy k modulu 

Obor/y vzdělání 
kód a název oboru/oborů vzdělání, pro který/které je modul 
využitelný 

Délka modulu, počet hodin počet hodin pro realizaci modulu 

Platnost modulu od datum, od kterého modul platí 

Platnost modulu do datum ukončení platnosti modulu 

Vstupní předpoklady 
vymezení požadované úrovně vstupních vědomostí a dovedností 
žáků, které jsou předpokladem úspěšného studia daného modulu, 
resp. kódy a názvy modulů, které předcházejí 
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JÁDRO MODULU  

Charakteristika 

stručná anotace popisující obecné cíle a pojetí modulu; 

stručná charakteristika modulu – výstižně formulovat, k čemu modul 
směřuje, jaký je jeho hlavní obsah a cíl; co bude žák po ukončení 
modulu připraven vykonávat, které potřebné dovednosti, znalosti a 
předpoklady bude mít vytvořeny 

Očekávané výsledky učení 

popis očekávaných kompetencí a výsledků žáků; formulovat jako 
aktivní slovesa, výsledky vzdělávání určovat z pozice žáka; očekávané 
výsledky učení mají vazbu na výstupní část (způsob ověřování 
dosažených výsledků) a na učební činnosti žáků – provázanost 

Obsah vzdělávání (rozpis učiva) 
názvy a stručný popis učiva z obsahových okruhů RVP, které se 
v modulu vyskytují 

Učební činnosti žáků  
a strategie výuky 

strategie výuky, které jsou doporučené pro dosažení výsledků; 

učební činnosti vedoucí k dosažení očekávaných výsledků učení 

Zařazení do učebního plánu, 
ročník 

doporučení k zařazení do UP v závislosti na oboru vzdělání / 
kategorii dosaženého vzdělání; ročník (popř. ročníky), pro který je 
modul doporučen k využití  

Vazba na profesní kvalifikace 
(volitelné) název a kód profesní kvalifikace / profesních kvalifikací, ke 
kterým modul směřuje; případně odkaz na web NSK 
(www.narodnikvalifikace.cz) 

Kompetence ve vazbě na NSK 
(volitelné) soupis kompetencí (z uvedených kvalifikací), které 
vzdělávací modul pomáhá rozvíjet 
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VÝSTUPNÍ ČÁST 

Způsob ověřování dosažených 
výsledků 

podmínky, metody, formy hodnocení 

Kritéria hodnocení 
co znamená splnění výsledků učení, kdy je splněn celý modul, 
kritéria pro známky, příp. bodové hodnocení 

Doporučená studijní literatura  

Poznámky  

 

 


