5. 10. 2020
Aktualizace – Realizace akreditovaných programů distanční formou
Aktualizace - Realizace akreditovaných programů distanční formou Vážení vzdělavatelé, vzhledem k epidemiologické situaci umožňuje MPSV realizovat
všechny akreditované programy podle § 117a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, distanční formou on-line za těchto
podmínek: Realizaci vzdělávacích programů distanční formou (on-line) nelze realizovat u vzdělávacích programů, které obsahují praktický nácvik dovedností,
tedy, kde je potřeba osobní účasti účastníků a lektorů vzdělávacích programů. Kontrolní orgán bude při kontrole vzdělávacích zařízení požadovat stejné
dokumenty jako při realizaci kurzů prezenční formou, jediná změna bude u prezenční listiny, kdy bude vyžadován např. Print. Screen. obrazovky přihlášených
účastníků s uvedením času a data konání kurzu. Váš tým MPSV

21. 9. 2020
Realizace akreditovaných programů distanční formou
Vážení vzdělavatelé, sdělujeme Vám, že je možné realizovat akreditované programy podle § 117a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů, distanční formou on-line za těchto podmínek: Výuka nesmí být realizována formou samostudia doporučených textů, vždy musí být
zpracováno konkrétní LMS prostředí, webinář nebo videokonference. Záznam z výuky realizované distanční formou musí být uchován pro kontrolu. Distanční
formou lze realizovat kurzy o rozsahu do 8 hodin bez praktického nácviku dovedností. Touto formu nelze realizovat kvalifikační kurz pro pracovníky v
sociálních službách.

16. 9. 2020
Zveřejnění Průvodce podáváním žádostí v Akris, platného od 21.9.2020
Vážení vzdělavatelé, v IS Akris, v záložce Dokumenty ke stažení, byl zveřejněn aktualizovaný Průvodce podáváním žádosti o akreditaci vzdělávacího programu
v informačním systému AKRIS (dále jen „Průvodce“) platný od 21. 9. 2020. Průvodce upřesňuje některé náležitosti a podmínky při vyplňování žádostí, včetně
jejich příloh, které byly průběžně zveřejňovány v aktualitách v IS AKRIS. Veškeré změny jsou uvedeny v přehledu změn na straně 3 Průvodce. Váš tým MPSV

10. 9. 2020

Podávání žádostí o VZPR a RLT od ledna 2021 do června 2021 + harmonogram
Vážení vzdělavatelé, sdělujeme Vám, že MPSV spustí, ve zkušebním provozu, od ledna 2021 do června 2021, možnost podávání Žádostí o akreditaci
vzdělávacího programu (dále jen VZPR) a rozšíření lektorského týmu (dále jen RLT), každý měsíc. Termíny podávání Žádostí o VZPR a RLT platné od ledna 2021
do června 2021 naleznete v IS Akris, v záložce Dokumenty ke stažení a odkaz zde: https://akris.mpsv.cz/Category/Soubor/164781 Cílem tohoto nového
způsobu podávání žádostí je zrychlení akreditačního řízení, včetně vydání Rozhodnutí o akreditaci. S ohledem na technickou kapacitu informačního systému
Vás v této souvislosti žádáme, abyste plánovali podávání žádostí průběžně, tj. aby v lednu 2021 nedošlo k zahlcení systému. Dále Vás žádáme, abyste potvrzení
žádosti o VZPR či RLT (tzv. krycí list) zaslali prostřednictvím datové schránky, popřípadě poštovní přepravou, neprodleně po odeslání samotné žádosti,
nejpozději však do pěti dnů, aby tato žádost mohla být co nejdříve zpracována. Děkujeme za spolupráci. Váš tým MPSV

18. 6. 2020
Realizace kurzů
Vážení vzdělavatelé, upozorňujeme Vás, že akreditované kurzy musejí být realizovány v souladu s vydaným rozhodnutím o udělení akreditace. Realizace
kurzů distanční formou on-line byla povolena pouze v době vládních opatření z důvodu nouzového stavu v České republice. Kurzy realizované distanční
formou mohly být uskutečněny do 7. 6. 2020. Váš tým MPSV

12. 6. 2020
Změna termínu jednání Akreditační komise
Vážení vzdělavatelé, sdělujeme Vám, že se mění termín 72. jednání Akreditační komise. Původně plánované jednání dne 18. 6. 2020, se uskuteční dne 2. 7.
2020. Jedná se o důsledek nouzového stavu. Děkujeme za pochopení. Váš tým MPSV

14. 5. 2020
Zasedání akreditační komise
Vážení vzdělavatelé, sdělujeme Vám, že dne 14. 5. 2020 proběhlo zasedání Akreditační komise, původně plánované na 16. 4. 2020. Hlasování proběhlo
distanční formou per rollam. Váš tým MPSV.

12. 5. 2020
Možnost realizace akreditovaných kurzů prezenční formou od 11. 5. 2020
Vážení vzdělavatelé, v souladu s harmonogramem uvolnění podnikatelských a dalších činností lze od 11. 5. 2020 pořádat vzdělávací akce v počtu do 100 osob
za dodržení obecných hygienických pravidel (2metrové rozestupy, používání roušek, umístění dezinfekčních přípravků pro účastníky kurzu a desinfekce
prostor). Realizace akreditovaných kurzů distanční formou, která byla na základě aktuality vyhlášené dne 8. dubna 2020 oznámena MPSV, může být
uskutečňována do 7. června 2020. Váš tým MPSV

15. 4. 2020
Podání žádosti o udělení akreditace a o rozšíření lektorského týmu
Vážení vzdělavatelé, v souvislosti s probíhající formální kontrolou žádostí Vám sdělujeme, že při odeslání žádosti o udělení akreditace a o rozšíření lektorského
týmu je vždy nutné žádost elektronicky podepsat, nebo zaslat tzv. krycí list. Krycí list se vygeneruje přes tlačítko „vygenerovat potvrzení“, vzdělavatel tento
dokument vytiskne, podepíše a odešle na MPSV nejpozději do 5 dnů. V případě, že vzdělavatel disponuje zaručeným elektronickým podpisem, žádost podepíše
elektronicky přímo v AKRIS a tím i potvrdil její závazné podání. V případě, že žádost bez elektronického podpisu nebude dle § 37 odst. 4 zák. č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, potvrzena ve lhůtě 5 dnů (zaslán krycí list), MPSV se nebude žádostí zabývat. Váš tým MPSV.

15. 4. 2020
Posunutí termínu zasedání Akreditační komise
Vážení vzdělavatelé, sdělujeme Vám, že v souvislosti s přijetím vládních opatření z důvodu vyhlášení nouzového stavu v České republice se zasedání Akreditační
komise dne 16. 4. 2020 neuskuteční. Akreditační komise zasedne v nejbližším možném termínu, tj. zasedání se neruší, pouze se posouvá. O termínu zasedání
Vás budeme informovat prostřednictvím aktuality na webu AKRIS a webu MPSV. Děkujeme za pochopení Váš tým MPSV.

8. 4. 2020
Realizace akreditovaných kurzů distanční formou on-line v době vládních opatření z důvodu nouzového stavu v České republice
Vážení vzdělavatelé, sdělujeme, že Ministerstvo práce a sociálních věcí na základě došlých žádostí vzdělavatelů rozhodlo, že zajišťování vzdělávacích kurzů v
rámci vzdělávacích programů akreditovaných podle § 117a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, distanční formou online je možné za těchto podmínek: a) držitel platného rozhodnutí o udělení akreditace vzdělávacího programu oznámí tuto skutečnost Ministerstvu práce a
sociálních věcí s uvedením názvu programu, čísla jednacího rozhodnutí o udělení akreditace a období, ve kterém budou kurzy realizovány na e-mail
miluse.lustykova@mpsv.cz a lenka.peskova@mpsv.cz, b) změna formy výuky nesmí být realizována formou samostudia doporučených textů, vždy musí být
zpracováno konkrétní LMS prostředí, webinář nebo videokonference, c) formu LMS prostředí, webináře nebo videokonference lze realizovat v souvislé délce
maximálně 90 minut nejvýše ve dvou těchto blocích za den. Bloky je nezbytné oddělit přestávkou v délce alespoň 1 hodiny, d) vzdělávací organizace umožní
vstupy do aplikace podle písm. b), aby oprávněné úřední osoby Ministerstva práce a sociálních věcí Mgr. Miluše Lustyková a Mgr. Lenka Pešková mohly být
případně on-line výuce přítomny, e) přístup pro výuku distanční formou musí být zajištěn z webového prohlížeče bez nutnosti instalace klientského softwaru,
f) záznam z výuky realizované distanční formou musí být uchován, g) touto formou nelze realizovat kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách a
vzdělávací programy dalšího vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách obsahující praktický nácvik dovedností, h) toto opatření je
platné po dobu platnosti opatření přijatých v souvislosti s vyhlášení nouzového stavu. Prioritou je zpřístupnit vzdělávání s takovým tematickým obsahem, který
pomůže sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách zvládat současnou krizovou situaci. Váš tým MPSV

23. 3. 2020
Realizace akreditovaných kurzů
Vážení vzdělavatelé, upozorňujeme, že akreditované kurzy musí být realizovány za podmínek uvedených v rozhodnutí o udělení akreditace. Kurzy nelze
realizovat formou např. on-line nebo videokonference, jestliže tyto formy výuky nebyly rozhodnutím MPSV o žádosti schváleny. Akreditované kurzy budou
moci být realizovány až po ukončení vládních opatření přijatých z důvodu nouzového stavu v České republice, která omezují shromažďování osob zcela, nebo
nad určitý počet. Váš tým MPSV.

18. 3. 2020
Přerušení realizace kurzu z důvodu vyhlášení nouzového stavu a souvisejících vládních opatření v České republice
Vážení vzdělavatelé, upozorňujeme, že v případech přerušení realizace kurzu z důvodu vyhlášení nouzového stavu a souvisejících vládních opatření v České
republice a zbývá odpřednášet např. už jen dva bloky, je nutné kurz dokončit dle podmínek uvedených v rozhodnutí o udělení akreditace. Není možné kurz
dokončit např. on-line. Váš tým MPSV.

18. 3. 2020
Osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu
Vážení vzdělavatelé, sdělujeme Vám, že pokud kurz absolvuje účastník, který není zařazen na pozici sociální pracovník nebo pracovník v sociálních službách,
bude mu vydáno osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu v souladu se vzorem osvědčení, které bylo přiloženo k žádosti o akreditaci. Osvědčení musí
obsahovat všechny povinné náležitosti. Váš tým MPSV

17. 3. 2020
Prodloužení termínu pro podání žádostí
Milí vzdělavatelé, rozhodli jsme se pro náročnost situace v době mimořádných opatření kvůli koronaviru prodloužit termín pro podání žádostí o akreditaci do
neděle 22. 3. 2020 včetně. S přáním klidných dní v neklidné době Tým MPSV

13. 3. 2020
Prodloužení termínu pro podání žádostí
Milí vzdělavatelé, rozhodli jsme se pro náročnost situace v době mimořádných opatření kvůli koronaviru prodloužit termín pro podání žádostí o akreditaci do
středy 18. 3. 2020 včetně. S přáním klidných dní v neklidné době Tým MPSV

14. 2. 2020
Upozornění na chybu v systému AKRIS
Vážení vzdělavatelé, upozorňujeme, že v systému AKRIS se objevila chyba – v přehledu akreditovaných programů může dojít ke změně čísla, platnosti a data
udělení akreditace. Na odstranění chyb se pracuje. Omlouváme se za případné komplikace, v platnosti zůstávají původně evidované informace. Váš tým
MPSV

.

