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Česká společnost pro jakost, z.s.
Novotného lávka 200/5
110 00 Praha
Česká republika

Manažer vzorkování odpadů

Držitel tohoto certifikátu splňuje požadavky zákona o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

Termíny
14.9.2022

Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Místo konání
ČSVTS

4 100 Kč

Přihlásit se ke zkoušce
Pokud Vám termín nevyhovuje nebo není vypsán, na dalším termínu se domluvíme.

Charakteristika
Požadavky na vzdělání a praxi:
Středoškolské vzdělání technického nebo přírodovědného směru ukončené maturitou, praxe v oboru odpadového hospodářství
v posledních 10 letech nejméně 3 roky,
nebo dokončené vysokoškolské vzdělání technického nebo přírodovědného směru, praxe v oboru odpadového hospodářství
nejméně 2 roky v posledních 10 letech.

Další požadavky
Základní školení v oblasti vzorkování odpadů (MVO) nebo školení pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů (VHO), která
byla projednána s MŽP ČR (odbor odpadů).
Absolvování školení je podmínkou a žadatel se může ke zkoušce a certifikaci přihlásit do 12 měsíců po ukončení kurzu.
Základní školení nemusí absolvovat „pověřené osoby“ Ministerstvem životního prostředí nebo Ministerstvem zdravotnictví.

Doplňkové informace
Požadované znalosti v oblasti vzorkování odpadů lze získat např. na kurzech pořádaných Forsapi.

Doplňkové informace
Platnost certifikátu
4 roky

Dokumenty ke stažení
Požadavky na odborné znalosti uchazečů o certifikaci MVO.
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Postup certifikace
Registrace na vybraný termín zkoušky přes webové stránky.
Vyplnění odpovídající přihlášky Formuláře přihlášek používaných ČSJ — Česká společnost pro jakost (csq.cz) , přiložení všech
potřebných dokladů v elektronické podobě a zaslání e-mailem odpovědné osobě COp.
Vyhodnocení míry splnění požadavků žadatele ze strany ČSJ
Případné dodatečné doplnění požadovaných dokumentů
Rozhodnutí o připuštění ke zkoušce
Zkouška skládající se ze 2 částí:
Písemná zkouška: písemný test znalostí.
Ústní zkouška:
ověření požadovaných znalostí zpracováním a obhajobou případové studie – (hodnocení plánu odběru vzorku jeho úplnost a
správnost (0-15 bodů), hodnocení úplnosti a správnosti protokolu o odběru vzorku (0-10 bodů).
a ověření požadovaných znalostí otevřenými otázkami.

Bližší informace
Nikola Leitermannová
T: +420 221 082 639
E: leitermannova@csq.cz

Místa konání
ČSVTS
Novotného lávka 200/5
11000 Praha 1
Česká republika
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