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STRUKTURA PROGRAMU 

SPOTŘEBITELSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 

 

1. Zdůvodnění programu  

Cílem tohoto vzdělávacího programu je nabídnout program spotřebitelského vzdělávání, který 

rozvíjí klíčové kompetence nezaměstnaných do 29 let s nízkou úrovní dovedností nebo nízkou 

kvalifikací. Statistické údaje o všech nezaměstnaných, pro které je vzdělávací program určen 

ukazují, že v roce 2019 bylo v České republice evidováno 30 100 nezaměstnaných ve věku do 

29 let, z nichž 18 500 mělo pouze základní nebo nižší střední vzdělání. 

Zdroj: Český statistický úřad: Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků Výběrového 

šetření pracovních sil - roční průměry – 2019. 

https://www.czso.cz/csu/czso/zamestnanost-a-nezamestnanost-podle-vysledku-vsps-rocni-

prumery-2019 

 

2. Druh vzdělávání 

Všeobecný kurz (výcvik) 

Forma vzdělávání – prezenční 20 hodin, distanční 20 hodin   

 

3. Hlavní cíl  vzdělávacího programu 

Rozvoj klíčových kompetencí tak, aby byly účelně využitelné při získávání nových 

odborných vědomostí, dovedností a schopností pro uplatnění na trhu práce.   

 

4. Specifické cíle vzdělávacího programu  

Rozvoj společenských a občanských kompetencí a komunikace v mateřském jazyce 



5. Obsah a rozsah vzdělávacího programu  

Prezenční forma 20 hodin, distanční forma 20 hodin 

Trvání – max.  3 měsíce  

 

Témata Prezenčně  Distančně 
Spotřebitelské chování: Nakoupit nebo nenakoupit 2 2 
Reklama a spotřebitelské chování 2 2 
Potraviny: Co se naučíš doma. 2 2 
Rodinný rozpočet 2 2 
Práva spotřebitele: Reklamace 2 2 
Elektronický obchod: Právo na výběr  2 2 
Služby elektronických komunikací 2 2 
Práva cestujících v letecké dopravě  2 2 
Spotřebitelské chování a otázky životního prostředí 2 2 
Odpovědnost spotřebitele: Mohu ovlivnit výběrem potravin 

svět? 
2 2 

 

6. Podmínky pro výběr účastníků  

Vzdělávací program je určený pro nezaměstnané do 29 let s nízkou úrovní dovedností nebo 

nízkou kvalifikací, kteří jsou nezaměstnaní alespoň jeden rok. Žadatelé se přihlašují na základě 

písemné přihlášky podepsané zájemcem o vzdělávání.   

7. Forma ukončení vzdělávacího programu  

Vzdělávání se ukončuje závěrečnou prezentací před lektorem a účastníky vzdělávání. 

8. Požadavky na ukončení vzdělávacího programu  

Minimálně  80% účast na  prezenční formě vzdělávání 

Vypracování úloh v rámci distančního vzdělávání 

Závěrečná prezentace účastníků 

 

9. Personální zabezpečení vzdělávacího programu 

Garant: Marcela Reichelová 

Lektor : Mgr. Ing. Renata Horáková 

Lektor: Marcela Reichelová 

 

10.  Finanční, materiální a technické vybavení 

Vzdělávací program je financovaný z veřejných prostředků.  

Materiální zabezpečení vyžaduje vybavení pro prezentaci (tabule, fixy, flipchartový papír) a  

učební zdroje (studijní texty).  

Technické zabezpečení: Notebook, dataprojektor, flipchart 

 


