Zkouška dílčí kvalifikace 65-021-N
PRŮVODCE CESTOVNÍHO RUCHU
OBSAH ZKOUŠKY
Zkouška se skládá z 5 částí – z ústní zkoušky, písemného testu, praktické zkoušky
a zkoušky z jednoho světového jazyka a z obhajoby předem zadané práce.
Praktická část je tvořena praktickým předvedením činnosti průvodce na prohlídkové
trase předem určené při zadání písemné práce.
Zkouška z cizího jazyka se nekoná v případě, že uchazeč v minulosti složil
jazykovou zkoušku úrovně minimálně B2 podle Společného evropského referenčního
rámce pro jazyky a doloží její úspěšné vykonání příslušným certifikátem.
Podrobné informace o zkoušce (kriteria hodnocení) naleznete na
http://www.narodnikvalifikace.cz/detailHodnoticihoStandardu.aspx?id=239&s=31

KONÁNÍ ZKOUŠKY
Termíny zkoušek na školní a akademický rok 2011/2012 budou stanoveny
individuálně, podle počtu osob přihlášených ke zkoušce.

ZKOUŠKY
Výše úhrady za zkoušku je Kč 5 400,–.
V případě, že uchazeč neskládá jazykové kompetence, je Kč 4 000,–. Za druhou
a další zkoušku týkající se jazykové způsobilosti v cizím jazyce bude cena navýšena
o Kč 1 400,–.
Na základě zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších
předpisů, § 15 „Nezdanitelná část základu daně“ lze od základu daně odečíst úhrady
za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání podle zákona o ověřování
a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, pokud nebyly hrazeny zaměstnavatelem
ani nebyly uplatněny jako výdaj podle § 24 poplatníkem s příjmy podle § 7, nejvýše
však 10 000 Kč. U poplatníka, který je osobou se zdravotním postižením, lze
za zdaňovací období odečíst až 13 000 Kč.
DOBA PŘÍPRAVY NA ZKOUŠKU
Celková délka přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč
připravuje během zkoušky) je 1 hodina.

DOBA TRVÁNÍ ZKOUŠKY
Celková délka trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a přípravu) je 5 až 6
hodin (hodinou se rozumí 60 minut). V případě zařazení cizího jazyka se zkouška
navyšuje o 3 hodiny pro každý ověřovaný cizí jazyk. Zkouška může být podle
zadaných úkolů rozložena do více dnů.

OSVĚDČENÍ
Úspěšný absolvent zkoušky obdrží oficiální Osvědčení o uznání dílčí kvalifikace
NSK 65-021-N Průvodce cestovního ruchu.

PŘÍPRAVNÝ KURZ
Přípravný kurz ke zkoušce z dílčí kvalifikace Průvodce cestovního ruchu zatím není
otevřen.

KONTAKT
Ing. Erika Tichá
tel.: 554 613 075 anebo 605 983 972
e-mail: ticha@sos-dcr.cz

PŘIHLÁŠKA
Vytištěnou a vyplněnou přihlášku zašlete na adresu SOŠ DCR Krnov, p. o., centrum
celoživotního vzdělávání, Ing. Erika Tichá, Revoluční 92, 794 01 Krnov.

