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Co je Europass - mobilita? 
Europass - mobilita je standardní evropský dokument, ve kterém jsou zaznamenány podrobné 
údaje o dovednostech a kompetencích jednotlivce - jakéhokoli věku, úrovně vzdělání a statusu 
povolání - získaných během mobility v jiné evropské zemi (země Evropské unie/ESVO/EHP a 
kandidátské země).  

K čemu slouží dokument Europass – mobilita  
Cílem dokumentu Europass - mobilita je:  

- zajišťovat větší transparentnost a viditelnost celého procesu evropské mobility, což umožní 
jeho držitelům lépe ukazovat, co jim mobilita přinesla - zejména znalosti, dovednosti a 
kompetence,  

- podporovat uznávání zkušeností získaných v zahraničí; 

- posilovat evropskou mobilitu ve vzdělávání prostřednictvím zviditelňování jejích výsledků. 

Jak to funguje? 
O vydání dokumentu Europass - mobilita může za jednotlivce požádat jakákoliv organizace, která 
zajišťuje mobilitu ve výše uvedených zemích.  

Jednotliví uchazeči nemohou žádat přímo. Všechny žádosti musí za jednotlivce podávat 
organizace.  

Jaký druh mobility přichází v úvahu? O jaký druh mobility se jedná? 
Jakákoli zkušenost v jiné evropské zemi (členská země EU, kanditátské země nebo členská 
země Evropského sdružení volného obchodu/Evropského hospodářského prostoru) pro účely 
studia nebo praxe. 

Vede Europass - mobilita k získání kvalifikace?  
Ne. Europass - mobilita je evropský dokument, ve kterém jsou zaznamenány údaje o 
studijních/pracovních zkušenostech v rámci evropské mobility.  

Platí se dokument Europass - mobilita?  
Ne.  

Kdo je zapojen do vydávání Europass mobility? 

Národní centra Europass  

Národní centra Europass (ve spolupráci s ostatními zapojenými organizacemi) jsou zodpovědná 
za zajištění toho, že:  

- dokumenty Europass - mobilita jsou vydávány pouze pro záznam těch aktivit, které splňují 
výše uvedené podmínky;  

- dokumenty Europass - mobilita jsou vyplňovány v souladu s níže uvedenými pokyny a 
předávány držitelům v tištěné nebo elektronické formě.  

http://europass.cedefop.europa.eu/
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Jestliže NCE pověří řízením/administrací Europass - mobility jiné organizace (jednu či více), 
nese odpovědnost za to, že výše uvedené funkce budou náležitě naplňovány.  

Národní centra Europass mohou uplatňovat specifická národní opatření, zejména pokud jde o 
zpracování dokumentů Europass - mobilita.  

Vysílající a přijímající partneři  

Europass - mobilita spočívá v partnerství mezi organizací, která vysílá držitele dokumentu 
Europass - mobilita (vysílající partner), a zahraniční organizací, která jej přijímá (přijímající 
partner). Obě organizace se dohodnou na účelu nebo obsahu, cílech, trvání, metodách a 
monitorování Europass - mobility, jakož i na jazyce/jazycích, ve kterém/ve kterých má být 
dokument Europass - mobilita vyplněn.  

Dokument Europass – mobilita vyplní vysílající a přijímající partner projektu mobility.  

Závěrečný dokument obvykle vydává vysílající partner. Pro více informací kontaktujte své 
Národní centrum Europass (viz http://europass.cedefop.europa.eu/about/national-europass-
centres).  

Nevyplněné kolonky by měly být odstraněny 

http://europass.cedefop.europa.eu/
http://europass.cedefop.europa.eu/about/national-europass-centres
http://europass.cedefop.europa.eu/about/national-europass-centres
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Postup při vydávání dokumentu Europass - mobilita 
 

 (1) Vysílající partner 

(a) požádá Národní centrum Europass (NCE) (viz výše uvedený seznam) ve své zemi (nebo 
organizaci, kterou NCE pověřilo řízením Europass - mobility) o elektronický formulář (např. 
poskytnutí vstupního hesla k příslušným sekcím webových stránek Europass a umožnění 
přístupu k dokumentu Europass - mobilita (viz 
http://europass.cedefop.europa.eu/documents/european-skills-passport/europass-
mobility/templates-instructions); 

(b) vyplní tabulku “Držitel dokumentu”, “Vydávající organizace”, “Vysílající partner”, 
“Přijímající partner”, “ Popis studijního pobytu / pracovní stáže v rámci mobility“; 

(c) zašle dokument Europass - mobilita přijímajícímu partnerovi; 
(d) poskytne přijímajícímu partnerovi tyto pokyny v příslušném jazyce/jazycích.  

Aby pomohl přijímajícímu partnerovi, vysílající partner může po dohodě s ním předem vyplnit 
oddíly “Dovednosti získané během mobility” a/nebo “Záznam absolvovaných předmětů/modulů 
a jednotlivé získané stupně/známky/kredity“.  

(2) Přijímající partner 

(a) vyplní tabulku “ Dovednosti získané během mobility ” a/nebo “Záznam absolvovaných 
předmětů/modulů a jednotlivé získané stupně/známky/kredity“ 

(b) orazítkuje a/nebo podepíše dokument Europass - mobilita;  
(c) vyplněný dokument Europass - mobilita zašle vysílajícímu partnerovi.  

(3) Vysílající partner 

(a) vydá dokument Europass - mobilita účastníkovi mobility v tištěné i v elektronické podobě;  
(b) náležitě dokument Europass - mobilita založí v souladu s postupy stanovenými na národní 

úrovni a ve spolupráci s NCE. 

Podpora 

Podrobnější informace o iniciativě Europass - mobilita: 
http://europass.cedefop.europa.eu 
 
Kontaktujte své Národní centrum Europass: 
http://europass.cedefop.europa.eu/about/national-europass-centres 

http://europass.cedefop.europa.eu/
http://europass.cedefop.europa.eu/documents/european-skills-passport/europass-mobility/templates-instructions
http://europass.cedefop.europa.eu/documents/european-skills-passport/europass-mobility/templates-instructions
http://europass.cedefop.europa.eu/
http://europass.cedefop.europa.eu/about/national-europass-centres


 Pokyny pro vyplnění dokumentu Europass - mobilita 

Pokyny pro vyplnění dokumentu Europass – mobilita    |   © Evropská unie, 2005-2017   |   http://europass.cedefop.europa.eu          Strana 4 

 

Příklad vyplněné Europass Mobility 

Europass - mobilita 
Držitel dokumentu 
 

 1 PŘÍJMENÍ *  2 JMÉNO *  3 ADRESA 

ŠPÁTA DUŠAN Zimní 19 
566 01 Vysoké Mýto 
Česká republika  4 DATUM NAROZENÍ  5 STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST/I 

 

02  12  1999 
dd  mm  rrrr 

česká 

   

Vydávající organizace 
 

 6 NÁZEV ORGANIZACE *  7 ČÍSLO DOKUMENTU *  8 DATUM VYDÁNÍ * 

Střední odborná škola cestovního ruchu CZ/00/2016/0357/001/IT/10 
 

17  04  2016 
dd  mm  rrrr 

 

Vysílající partner 
 

 9 NÁZEV A ADRESA *  10 RAZÍTKO A/NEBO PODPIS 

Střední odborná škola cestovního ruchu 
V Jezírkách 745 
388 17 Blatná 
Česká republika 

 

 

 11 PŘÍJMENÍ A JMÉNO REFERENČNÍ OSOBY / MENTORA *  12 TELEFON 

Havlová Kateřina +420 383 412 212 

 13 TITUL/FUNKCE   14 E-MAIL 

Mgr. / ředitelka sekretariat@soscr-blatna.cz 
  

Přijímající partner 
 

 15 NÁZEV A ADRESA *  16 RAZÍTKO A/NEBO PODPIS 

Scuola di Ristorazione e Alberghiera di Cesenatico 
Via Bragia 
41028 Serramazzoni 
Italia 

 

 

 17 PŘÍJMENÍ A JMÉNO REFERENČNÍ OSOBY / MENTORA *  18 TELEFON 

Capasso Michele +39 070 284 200 

 19 TITUL/FUNKCE   20 E-MAIL 

MBA / coordinator coordinatore@ialemiliaromagna.it 

* Kolonky označené hvězdičkou jsou povinné. 

 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/
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Popis studijního pobytu / pracovní stáže v rámci mobility 
 

 21 CÍL MOBILITY * 

Zlepšení jazykových dovedností, absolvování zahraniční praktické výuky v oblasti cestovního ruchu. 

 22 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM / AKTIVITA, V JEJÍMŽ RÁMCI MOBILITA PROBĚHLA  

Odborné vzdělání a příprava – 65-42-M/01 Hotelnictví 

 23 PŘÍSLUŠNÝ KOMUNITÁRNÍ PROGRAM NEBO PROGRAM MOBILIT 

Erasmus +: Klíčová akce 1: mobilita žáků a pracovníků v OVP (KA 102) 

  DÉLKA MOBILITY 

 24 OD * 
 

02  03  2016 
dd  mm  rrrr 

 25 DO * 
 

15  04  2016 
dd  mm  rrrr 

Dovednosti získané během mobility 
 

 26A VYKONÁVANÉ ČINNOSTI/ÚKOLY * 

Osvojení si praktických dovedností v provozu Hotelu Villas, Costa Rei: práce na recepci, zajištění provozu a stravování, 
vykonávání související administrativní činnosti. 

 27A ODBORNÉ DOVEDNOSTI 

Poskytování základních recepčních služeb klientům hotelu (přijetí klienta, předání instrukcí, odhlášení klienta): 
ubytování hostů na základě rezervace, příprava prostor hotelového stravování na snídani formou bufetu, 
obsluha hotelových hostů v rámci hotelového stravování, vedení evidence hostů na hotelové snídani, 
přehled o administraci služeb poskytovaných hotelem nad rámec ceny ubytování a stravy. 

 28A JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI 

Rozvoj komunikačních dovedností v italském a anglickém jazyce, rozvoj slovní zásoby, výslovnosti a plynulosti projevu na 
úrovni B2: komunikace s klienty, přivítání klienta, ověření rezervace, sdělení detailů k ubytování klientovi, 
komunikace s personálem zajišťujícím hotelové stravování, komunikace s hosty v průběhu hotelové snídaně. 

 29A POČÍTAČOVÉ DOVEDNOSTI 

Uživatelská znalost kancelářského softwaru: 
znalost textového a tabulkového procesoru, znalost práce s elektronickou poštou, znalost rezervačního online systému. 

 30A ORGANIZAČNÍ/MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI 

Schopnost plánovat efektivně čas. 

 31A KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI 

Schopnost komunikovat profesionálně: vyřizování klientských požadavků, klientský přístup. 

 32A DALŠÍ DOVEDNOSTI 

Ochota převzít osobní odpovědnost, ochota pracovat v noci a o víkendech. 

 33A DATUM *  

 
 34A PODPIS REFERENČNÍ OSOBY / MENTORA *  35A PODPIS DRŽITELE 

 

15  04  2016 
dd  mm  rrrr 

 

 

 

 

* Kolonky označené hvězdičkou jsou povinné. 

 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/
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* Kolonky označené hvězdičkou jsou povinné. 
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