
 Dodatek k osvědčení 
 

Česká republika 
 

 
1 V původním jazyce. |  2 Pokud je to relevantní. Tento překlad je neoficiální.  |  3  Pokud je to relevantní. 

Tento dokument je dodatkem ke konkrétnímu vysvědčení/osvědčení (závěrečnému vysvědčení, výučnímu listu, maturitnímu vysvědčení). 
Poskytuje doplňující informace o kompetencích získaných vzděláváním v daném oboru vzdělání a sám o sobě není právním dokladem. Obsah 
dodatku vychází z Rozhodnutí Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2018/646 ze dne 18. dubna 2018 o společném rámci pro poskytování lepších 
služeb v oblasti dovedností a kvalifikací (Europass) a o zrušení rozhodnutí č. 2241/2004/ES. 
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1. Název osvědčení - dokladu o dosaženém vzdělání 1 

 

Příklad: 

Výuční list z oboru vzdělání: 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 

2. Překlad názvu osvědčení 2 

   

Příklad: 

Motor Vehicle Mechanic and Repairer 

3. Profil schopností a dovedností (kompetencí) 

 

Přeložte schopnosti a dovednosti, které si držitel osvědčení osvojil. Seznam schopností a dovedností by měl být 

nadepsán takto „Typický držitel osvědčení je schopen:“  Následovat by měl seznam přibližně  5 až 15 bodů, stejně 

jako v původním osvědčení, které budou obsahovat jedno nebo více akčních sloves. Příklad: 

Typický držitel osvědčení je schopen: 

- plánovat práci a odhadovat množství potřebného materiálu na základě dodaných nákresů;  

- interpretovat schématické a vývojové diagramy; 

- používat elektrické testovací zařízení; 

- instalovat a testovat elektroinstalaci pro osvětlení a rozvod elektřiny;  

- instalovat a testovat spínací zařízení a rozvodné desky ; 

- identifikovat a opravovat vady v elektroinstalačních systémech;  

- identifikovat a opravovat vady na elektrickém zařízení; 

- instalovat, testovat, kontrolovat a udržovat osvětlovací tělesa jejich ovládání; 

- instalovat, testovat, kontrolovat a udržovat elektrická tepelná tělesa a jejich ovládání;   

- instalovat, testovat, kontrolovat a udržovat pohyblivá hnací zařízení; 

- zpracovávat příslušnou pracovní dokumentaci. 

4. Profesní uplatnění držitele osvědčení 3 

 

Příklad: 

- Elektrikář - instalace; 

- Elektrikář - údržba; 

- Systémy datové komunikace - instalace; 

- Poplašné systémy – instalace. 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/


 Dodatek k osvědčení 

 

1 If Pokud je to relevantní. 
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5.  Oficiální charakteristika osvědčení 

 

Instituce, která osvědčení vydala Úřadu, který osvědčení akreditoval / uznal 

Příklad: Název a adresa školy, která vydala 
vysvědčení o maturitní zkoušce 

Příklad: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  

Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, Česká republik 

Úroveň osvědčení, resp. získaného vzdělání 
(národní nebo evropská)1  

Hodnotící stupnice / požadavky na splnění (popř. 
absolvování) 

Příklad: 

Střední vzdělání s výučním listem: EQF 3 

Příklad: 

1 výborný 

2 chvalitebný 

3 dobrý 

4 dostatečný 

5 nedostatečný 

Navazující úrovně vzdělávání / odborné přípravy 1 Mezinárodní ujednání o uznávání odborných kvalifikací 1 

Příklad: Nástavbové - EQF 4 Příklad:  

Právní rámec (uveďte příslušný právní předpis nebo jiné oprávnění) 

Příklad: Zákon č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a j iném vzdělávání (školský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů 

6. Úředně uznávané způsoby získání osvědčení 

 

Nahraďte popisem způsobu získání osvědčení (učňovské vzdělání, škola nebo školicí středisko, akreditované 
předchozí vzdělávání) a / nebo vyplňte níže uvedenou tabulku. 

Popis získaného vzdělání a odborné 
přípravy 

Podíl z celkového programu (%) Délka trvání 

(hodiny / týdny / měsíce / roky) 

Škola / centrum odborné přípravy 55 % 66 

Pracoviště 45 % 54 

Uznané předchozí učení / praxe %  

Celková doba vzdělávání / odborné přípravy vedoucí k získání osvědčení 3 roky / 120 týdnů 

 
 

7. Doplňující informace 

 

Vstupní požadavky 1 

Příklad: Ukončení povinné školní docházky 

Doplňující informace (včetně charakteristiky národního systému kvalifikací) 

Příklad: www.eurydice.org 

Národní centrum Europass 

www.europass.cz 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/
www.eurydice.org
www.europass.cz

