
DODATEK K OSVĚDČENÍ (*)
Česká republika

 

1. NÁZEV OSVĚDČENÍ - DOKLADU O DOSAŽENÉM VZDĚLÁNÍ (CZ)(1)

Vysvědčení o maturitní zkoušce z oboru vzdělání: 
82-41-M/11 Design interiéru (denní studium)

(1) v původním jazyce

 

2. PŘEKLAD NÁZVU OSVĚDČENÍ(2)

(2) Tento překlad je neoficiální.

 

3. PROFIL SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ (KOMPETENCÍ)

Obecné kompetence: 
 

ovládat různé způsoby učení se a dobře využívat zdroje informací, být čtenářsky gramotný;
porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, uplatňovat varianty řešení, pracovat samostatně i v týmu;
komunikovat v jednom cizím jazyce minimálně na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky;
adaptovat se na měnící se sociální a ekonomické podmínky, být finančně gramotný;
mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce a o vztazích mezi zaměstnavateli a pracovníky, zodpovědně rozhodovat o svém pracovním
uplatnění, uvědomovat si význam celoživotního učení;
aplikovat základní matematické vztahy, fyzikální a chemické zákonitosti při řešení jednoduchých úloh;
pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií, využívat adekvátní zdroje informací a efektivně pracovat s informacemi;
jednat ekologicky a v souladu se zásadami udržitelného rozvoje;
podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury, uznávat hodnotu života;
uplatňovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a požární prevence;
uplatňovat zásady a předpisy normalizace.

Odborné kompetence: 

využívat znalosti o historickém vývoji a současných trendech výtvarné kultury a interiérové tvorby;
chápat postupy řešení designu a aplikovat je ve své činnosti;
využívat výtvarné a výrazové možnosti materiálů a realizačních technologických postupů;
uplatňovat při tvorbě výtvarného návrhu technologická, výrobní a ekonomická hlediska jeho realizace;
zhotovit konstrukční složku technické dokumentace a pracovat s technickou dokumentací;
navrhovat vlastní konstrukční řešení typických i atypických nábytkových prvků, kompletů, občanských i veřejných interiérů;
tvořit návrhy jednoduchých, složitějších i vysoce náročných nábytkových solitérů a sestav, interiérových celků nebo jejich částí;
mít komplexní přehled o druzích používaných materiálů, hospodárně a ekologicky s nimi zacházet, posuzovat jejich vlastnosti a rozhodovat o
jejich volbě z hlediska jejich výrazových možností a výsledného vyznění realizovaného produktu;
ovládat tradiční a nové technologické postupy, zvolit a obhájit nejvhodnější postup realizace výtvarného návrhu, průběžně hodnotit kvalitu
výsledků dílčích pracovních operací;
zhotovit model nábytkového předmětu, interiéru nebo jeho části podle výtvarného návrhu v daném měřítku;
rozhodovat o použití odpovídajících strojů, zařízení, nástrojů, nářadí a pomůcek pro příslušné pracovní operace;
ovládat základní ekonomické činnosti ve vztahu k předpokládanému profesnímu uplatnění;
vhodně prezentovat svou práci v závislosti na konkrétní situaci.

 

4. PROFESNÍ UPLATNĚNÍ DRŽITELE OSVĚDČENÍ

Absolvent je připraven uplatnit se zejména jako tvůrčí, případně technicko-organizační pracovník v oblasti zaměřené na design nábytku a
interiéru, včetně jeho doplňků a jejich realizace. 
Uplatní se jako designér v týmech nábytkářských a interiérových studií a ateliérů i v poradenských činnostech bytového architekta. Může se
uplatnit i v řízení menších pracovních kolektivů ve firmách vyrábějících nábytek.



razítko a podpis
Vydáno v Praze pro školní rok 2021/2022

5. OFICIÁLNÍ CHARAKTERISTIKA OSVĚDČENÍ

Název a status instituce, která osvědčení vydala 
VOŠUP-SUPŠ, Žižkovo náměstí 1, Praha 3 
Žižkovo náměstí 1300/1 
Praha 3 
130 00 
CZ 
veřejná škola

Název a status národního/regionálního úřadu,
který osvědčení akreditoval/uznal 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
Karmelitská 7 
118 12 Praha 1 
Česká republika

Úroveň osvědčení,
resp. získaného
vzdělání (národní nebo
mezinárodní) 

Střední vzdělání s
maturitní zkouškou 
ISCED 354, EQF 4

Hodnoticí stupnice
Hodnocení společné části procentuálním
vyjádřením úspěšnosti 
Český jazyk a literatura a cizí jazyk: 
více než 87 % až 100 % výborný - 1 
více než 73 % až 87 % chvalitebný - 2 
více než 58 % až 73 % dobrý - 3 
44 % až 58 % dostatečný - 4 
0 % až méně než 44 % nedostatečný - 5 
Matematika a Matematika rozšiřující: 
více než 85 % až 100 % výborný - 1 
více než 67 % až 85 % chvalitebný - 2 
více než 49 % až 67 % dobrý - 3 
33 % až 49 % dostatečný - 4 
0 % až méně než 33 % nedostatečný - 5

Požadavky na splnění (popř. absolvování) 
1 - výborný 
2 - chvalitebný 
3 - dobrý 
4 - dostatečný 
5 - nedostatečný 
Celkové hodnocení: 
Prospěl s vyznamenáním (celkový průměr zkoušek
≤ 1,5) 
Prospěl (z jednotlivých zkoušek nemá horší než
stupeň 4) 
Neprospěl (z jedné nebo více zkoušek má stupeň
5)

Navazující úrovně vzdělávání / odborné přípravy 
ISCED 655/645/746, EQF 6 a EQF 7 (EQF7 pouze v případě dlouhých
programů magisterského studia)

Mezinárodní ujednání

Právní rámec (uveďte příslušný právní předpis nebo jiné oprávnění): 
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů 
Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění
pozdějších předpisů, § 22 a 24.

 

6. ÚŘEDNĚ UZNÁVANÉ ZPŮSOBY ZÍSKÁNÍ OSVĚDČENÍ

Popis získaného vzdělání a odborné
přípravy Podíl z celkového programu Délka trvání

škola / centrum odborné přípravy

Podíl teoretické a praktické přípravy určuje vzdělavatel, a to s ohledem na charakter
konkrétního vzdělávacího programu a ve vztahu k potřebám zaměstnavatelů.pracoviště

uznané předchozí učení / praxe

Celková doba vzdělávání / odborné přípravy vedoucí k získání osvědčení 4 roky / 4 736 hodin

Vstupní požadavky
Ukončení povinné školní docházky 
Prokázání talentových předpokladů
Doplňující informace
Více informací (včetně popisu vzdělávacího systému ČR) je k dispozici na: www.npicr.cz a www.eurydice.org
 
Národní pedagogický institut České republiky – Národní centrum Europass Česká republika, Senovážné nám. 872/25,
110 00 Praha 1

 
(*)Vysvětlivka 
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. 
© Evropská unie, 2002-2022 | https://www.europass.eu, https://www.europass.cz



EUROPASS CERTIFICATE SUPPLEMENT (*)
Czech Republic

 

1. TITLE OF THE CERTIFICATE (CZ)(1)

Vysvědčení o maturitní zkoušce z oboru vzdělání: 
82-41-M/11 Design interiéru (denní studium)

(1) In the original language

 

2. TRANSLATED TITLE OF THE CERTIFICATE(2)

Maturita Certificate in: 
82-41-M/11 Interior Design (full-time study)

(2) This translation has no legal status.

 

3. PROFILE OF SKILLS AND COMPETENCES

General competences: 
 

be familiar with various methods of learning, use sources of information well, show functional literacy;
understand assignments or identify the cores of problems, exert variable solutions, work both independently and within a team;
communicate in one foreign language at the level of at least B1 of the Common European Framework of Reference for Languages; 
cope with changing socio-economic conditions, be financially literate;
be aware of the labour market mechanisms, and of the employee-employer relationships, act on career decisions responsibly, understand the
significance of lifelong learning;
use basic mathematics and the basic principles of physics and chemistry when needed in daily situations;
work with the means of information and communication technologies, exploit adequate sources of information, handle information effectively;
act in an environmentally-conscious manner and in compliance with strategies for sustainability;
support values of local, national, European and world cultures, recognize the value of life;
exert fundamentals of health protection, occupational safety, and fire prevention and safety;
exert norms and prescriptions in the field.

Vocational competences: 

use knowledge of the historical development and current trends in visual culture and interior design;
understand the processes of design solutions and apply them in its activities;
use arts and expressive possibilities of materials and implementation of technological processes;
apply the technology, production and economic aspects of implementation when creating art design;
work out the constructional component of the technical documentation and work with the technical documentation;
create an own design of typical and atypical furniture components, assemblies, civic and public interiors;
create design of simple, complex and highly sophisticated furniture pieces and assemblies, interior units or parts thereof;
have a complex overview of the types of materials used, handle them economically and ecologically, assess their properties and decide on
their choice in terms of their expressive possibilities and the resulting impression of the realized product;
manage traditional and new techniques and technological procedures, choose and defend the most appropriate procedure of the
implementation of visual design, continuously evaluate the quality of the results of partial working operations;
work out model of a furniture object, interior or part thereof, according to artistic design in the given scale;
decide on the use of corresponding machinery, equipment, tools, instruments and devices for the business operations;
manage basic economic activities in relation to the anticipated professional life;
present the work appropriately depending on the specific situation.

 

4. RANGE OF OCCUPATIONS ACCESSIBLE TO THE HOLDER OF THE CERTIFICATE 

The graduate is employed especially as a creative or technical/organisational worker in areas focusing on interior design including accessories
and their realisation. 
He can be employed as designer in teams of furniture and interior design studios and ateliers in consultancy activities for interior architecture. He
can also find a position in the management of small working teams in companies producing furniture.



stamp and signature
Done at Prague for the school year 2021/2022

5. OFFICIAL BASIS OF THE CERTIFICATE

Name and status of the body awarding the certificate 
VOŠUP-SUPŠ, Žižkovo náměstí 1, Praha 3 
Žižkovo náměstí 1300/1 
Praha 3 
130 00 
CZ 
public school

Name and status of the national/regional
authority providing accreditation/recognition of
the certificate 
Ministry of Education, Youth and Sports 
Karmelitská 7 
118 12 Praha 1 
Czech Republic

Level of the certificate
(national or
international)

Upper secondary
education completed by
the Maturita examination 
ISCED 354, EQF 4

Grading scale
Result in the general section – success rate in
% Czech language and literature, foreign
language: more than 87 % to 100 % excellent - 1 
more than 73 % to 87 % commendable - 2 
more than 58 % to 73 % good - 3 
44 % to 58 % sufficient - 4 
0 % and less than 44 % insufficient - 5 
Mathematics and Advanced Mathematics: 
more than 85 % to 100 % excellent - 1 
more than 67 % to 85 % commendable - 2 
more than 49 % to 67 % good - 3 
33 % to 49 % sufficient - 4 
0 % and less than 33 % insufficient - 5

Pass requirements 
1 excellent (výborný) 
2 very good (chvalitebný) 
3 good (dobrý) 
4 satisfactory (dostatečný) 
5 fail (nedostatečný) 
Overall assessment: 
Prospěl s vyznamenáním: Pass with Honours (the
average mark is ≤ 1,5) 
Prospěl: Pass (an examination mark is not worse
than 4) 
Neprospěl: Fail (the examination mark in one or
more subjects is 5)

Access to next level of education / training 
ISCED 655/645/746, EQF 6 and EQF 7
(EQF7 only for Long first degree programmes at Master’s)

International agreements

Legal basis 
Law No. 561/2004 on Pre-school, Basic, Secondary, Post-secondary and Other Education (School Act) as amended by later
regulations 
Ss. 22 and 24 of the Decree No. 177/2009 Coll., on Detailed Conditions for Completing Education by the School-leaving
Examination in Secondary Schools, as amended.

 

6. OFFICIALLY RECOGNISED WAYS OF ACQUIRING THE CERTIFICATE

Description of vocational education
and training received Percentage of total programme Duration

School- / training centre-based

The ratio between theoretical education and practical training is defined by education
providers themselves with regard to the respective educational programme and the
employers´ needs.

Workplace-based

Accredited prior learning

Total duration of the education / training leading to the certificate 4 years / 4 736 lessons

Entry requirements
Completed compulsory school education 
Fulfilled talent requirements 
Additional information
More information (including a description of the national qualifications system) available at: www.npicr.cz and www.eurydice.org
 
National Pedagogical Institute of the Czech Republic – National Europass Centre Czech Republic, Senovážné nám.
872/25, 110 00 Praha 1

 
(*) Explanatory note 
The Certificate supplement provides additional information about the certificate and does not have any legal status in itself. Its format is based on 
the Decision (EU) 2018/646 of the European Parliament and of the Council of 18 April 2018 on a common framework for the provision of better 
services for skills and qualifications (Europass) and repealing Decision No 2241/2004/EC. 
© European Union, 2002-2022 | https://www.europass.eu, https://www.europass.cz



EUROPASS CERTIFICATE SUPPLEMENT (*)
Czech Republic

 

1. TITLE OF THE CERTIFICATE (CZ)(1)

Vysvědčení o maturitní zkoušce z oboru vzdělání: 
82-41-M/05 Grafický design (denní studium)

(1) In the original language

 

2. TRANSLATED TITLE OF THE CERTIFICATE(2)

Maturita Certificate in: 
82-41-M/05 Graphic design (full-time study)

(2) This translation has no legal status.

 

3. PROFILE OF SKILLS AND COMPETENCES

General competences: 
 

be familiar with various methods of learning, use sources of information well, show functional literacy;
understand assignments or identify the cores of problems, exert variable solutions, work both independently and within a team;
communicate in one foreign language at the level of at least B1 of the Common European Framework of Reference for Languages; 
cope with changing socio-economic conditions, be financially literate;
be aware of the labour market mechanisms, and of the employee-employer relationships, act on career decisions responsibly, understand the
significance of lifelong learning;
use basic mathematics and the basic principles of physics and chemistry when needed in daily situations;
work with the means of information and communication technologies, exploit adequate sources of information, handle information effectively;
act in an environmentally-conscious manner and in compliance with strategies for sustainability;
support values of local, national, European and world cultures, recognize the value of life;
exert fundamentals of health protection, occupational safety, and fire prevention and safety;
exert norms and prescriptions in the field.

Vocational competences: 

use knowledge of the historical development and contemporary trends in visual arts and artistic creation;
choose the possibilities of creative solutions by analyzing given task, evaluate and defend the solution;
use the fine art and expressive possibilities of various media, technological processes and materials;
design art concept of basic types of promotional materials, printed and 3D promotional objects according to the specialization of the field;
deal with the artistic concept of complex promotion event, exhibition, etc. according to the specialization of the field;
implement, when creating art design, technical, manufacturing and economic considerations of the realisation;
manage the traditional and new technological processes and techniques, select the best implementation process of the artistic design,
continuously evaluate the quality of the results of partial work operations;
have a complex overview of the types of materials used, assess their properties and decide on their choice in terms of their expressive
possibilities realized and the resulting tone of the proposal;
produce simple up to highly demanding graphic solutions of promotional materials according to the specialization;
work out presentable printed materials;
carry out artistic design of complex promotional event, exhibition, etc. according to the specialization of the field;
use the basic economic activity in relation to the anticipated professional life, present the work depending on the specific situation;
have knowledge of marketing tools and perform basic marketing activities in relation to the field;
manage the principles of professional behaviour, communication, team work and dealing with clients, business and psychological foundations
of negotiations with customers, business and labour partners.

 

4. RANGE OF OCCUPATIONS ACCESSIBLE TO THE HOLDER OF THE CERTIFICATE 

The graduate is employed in a wide range of activities in the promotion, advertising and literary culture. The specific area of the graduate´s
employment results from the focus of training in the school curriculum. 
It could be for example applied graphics, work-related pre-press, as well as web design, scientific illustration and drawing, arranging production,
production of exhibitions, various editorial work, etc. 
He/she can perform corresponding activities either on his own or in graphic studios, advertising agencies, architectural studios, publishing houses,
editorial offices in newspapers and magazines, PR departments of companies and institutions, television and film studios and printing companies,
etc.



stamp and signature
Done at Prague for the school year 2021/2022

5. OFFICIAL BASIS OF THE CERTIFICATE

Name and status of the body awarding the certificate 
VOŠUP-SUPŠ, Žižkovo náměstí 1, Praha 3 
Žižkovo náměstí 1300/1 
Praha 3 
130 00 
CZ 
public school

Name and status of the national/regional
authority providing accreditation/recognition of
the certificate 
Ministry of Education, Youth and Sports 
Karmelitská 7 
118 12 Praha 1 
Czech Republic

Level of the certificate
(national or
international)

Upper secondary
education completed by
the Maturita examination 
ISCED 354, EQF 4

Grading scale
Result in the general section – success rate in
% Czech language and literature, foreign
language: more than 87 % to 100 % excellent - 1 
more than 73 % to 87 % commendable - 2 
more than 58 % to 73 % good - 3 
44 % to 58 % sufficient - 4 
0 % and less than 44 % insufficient - 5 
Mathematics and Advanced Mathematics: 
more than 85 % to 100 % excellent - 1 
more than 67 % to 85 % commendable - 2 
more than 49 % to 67 % good - 3 
33 % to 49 % sufficient - 4 
0 % and less than 33 % insufficient - 5

Pass requirements 
1 excellent (výborný) 
2 very good (chvalitebný) 
3 good (dobrý) 
4 satisfactory (dostatečný) 
5 fail (nedostatečný) 
Overall assessment: 
Prospěl s vyznamenáním: Pass with Honours (the
average mark is ≤ 1,5) 
Prospěl: Pass (an examination mark is not worse
than 4) 
Neprospěl: Fail (the examination mark in one or
more subjects is 5)

Access to next level of education / training 
ISCED 655/645/746, EQF 6 and EQF 7
(EQF7 only for Long first degree programmes at Master’s)

International agreements

Legal basis 
Law No. 561/2004 on Pre-school, Basic, Secondary, Post-secondary and Other Education (School Act) as amended by later
regulations 
Ss. 22 and 24 of the Decree No. 177/2009 Coll., on Detailed Conditions for Completing Education by the School-leaving
Examination in Secondary Schools, as amended.

 

6. OFFICIALLY RECOGNISED WAYS OF ACQUIRING THE CERTIFICATE

Description of vocational education
and training received Percentage of total programme Duration

School- / training centre-based

The ratio between theoretical education and practical training is defined by education
providers themselves with regard to the respective educational programme and the
employers´ needs.

Workplace-based

Accredited prior learning

Total duration of the education / training leading to the certificate 4 years / 4 736 lessons

Entry requirements
Completed compulsory school education 
Fulfilled talent requirements 
Additional information
More information (including a description of the national qualifications system) available at: www.npicr.cz and www.eurydice.org
 
National Pedagogical Institute of the Czech Republic – National Europass Centre Czech Republic, Senovážné nám.
872/25, 110 00 Praha 1

 
(*) Explanatory note 
The Certificate supplement provides additional information about the certificate and does not have any legal status in itself. Its format is based on 
the Decision (EU) 2018/646 of the European Parliament and of the Council of 18 April 2018 on a common framework for the provision of better 
services for skills and qualifications (Europass) and repealing Decision No 2241/2004/EC. 
© European Union, 2002-2022 | https://www.europass.eu, https://www.europass.cz



DODATEK K OSVĚDČENÍ (*)
Česká republika

 

1. NÁZEV OSVĚDČENÍ - DOKLADU O DOSAŽENÉM VZDĚLÁNÍ (CZ)(1)

Vysvědčení o maturitní zkoušce z oboru vzdělání: 
82-41-M/05 Grafický design (denní studium)

(1) v původním jazyce

 

2. PŘEKLAD NÁZVU OSVĚDČENÍ(2)

(2) Tento překlad je neoficiální.

 

3. PROFIL SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ (KOMPETENCÍ)

Obecné kompetence: 
 

ovládat různé způsoby učení se a dobře využívat zdroje informací, být čtenářsky gramotný;
porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, uplatňovat varianty řešení, pracovat samostatně i v týmu;
komunikovat v jednom cizím jazyce minimálně na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky;
adaptovat se na měnící se sociální a ekonomické podmínky, být finančně gramotný;
mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce a o vztazích mezi zaměstnavateli a pracovníky, zodpovědně rozhodovat o svém pracovním
uplatnění, uvědomovat si význam celoživotního učení;
aplikovat základní matematické vztahy, fyzikální a chemické zákonitosti při řešení jednoduchých úloh;
pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií, využívat adekvátní zdroje informací a efektivně pracovat s informacemi;
jednat ekologicky a v souladu se zásadami udržitelného rozvoje;
podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury, uznávat hodnotu života;
uplatňovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a požární prevence;
uplatňovat zásady a předpisy normalizace.

Odborné kompetence: 

využívat při práci znalosti o historickém vývoji a současných trendech výtvarné kultury a výtvarné tvorby v rámci svého oboru;
volit možnosti výtvarného řešení na základě analýzy zadaného úkolu, dokázat je zhodnotit a obhájit;
využívat výtvarné a výrazové možnosti jednotlivých médií, technologických postupů, technik a materiálů;
navrhovat výtvarné pojetí základních druhů propagačních prostředků, plošných a prostorových propagačních objektů podle zaměření oboru;
řešit výtvarnou koncepci ucelené propagační akce, výstavní akce apod. podle zaměření oboru;
uplatňovat při tvorbě výtvarného návrhu technická, výrobní a ekonomická hlediska jeho realizace;
ovládat tradiční a nové technologické postupy a techniky, volit nejvhodnější postup realizace výtvarného návrhu, průběžně hodnotit kvalitu
výsledků dílčích pracovních operací;
mít komplexní přehled o druzích používaných materiálů, posuzovat jejich vlastnosti a rozhodovat o jejich volbě z hlediska jejich výrazových
možností a výsledného výtvarného vyznění realizovaného produktu;
realizovat jednoduché až vysoce náročné grafické řešení propagačních prostředků podle zaměření oboru;
zpracovat reprezentační tiskovinu;
realizovat výtvarný záměr ucelené propagační akce, výstavní akce apod. podle zaměření oboru;
ovládat základní ekonomické činnosti ve vztahu k předpokládanému profesnímu uplatnění, prezentovat svou práci v závislosti na konkrétní
situaci;
orientovat se v marketingových nástrojích a vykonávat základní marketingové činnosti ve vztahu k oboru;
ovládat zásady profesionálního vystupování, komunikace, týmové spolupráce a jednání s klienty, obchodními a pracovními partnery.

 

4. PROFESNÍ UPLATNĚNÍ DRŽITELE OSVĚDČENÍ

Absolvent se uplatní v širokém spektru činností v rámci propagace, reklamy a knižní kultury. Konkrétní oblast jeho uplatnění vyplývá ze zaměření
odborné přípravy ve školním vzdělávacím programu. Může se jednat např. o užitou grafiku, práce související s předtiskovou přípravou, dále
webdesign, vědeckou kresbu a ilustraci, aranžérskou tvorbu, výstavnictví, různé redakční práce apod. 
Příslušné činnosti může absolvent vykonávat buď samostatně, nebo v grafických studiích, reklamních agenturách, architektonických ateliérech,
nakladatelstvích, redakcích novin a časopisů, PR odděleních firem a institucí, televizních a filmových studiích, v polygrafických firmách apod.



razítko a podpis
Vydáno v Praze pro školní rok 2021/2022

5. OFICIÁLNÍ CHARAKTERISTIKA OSVĚDČENÍ

Název a status instituce, která osvědčení vydala 
VOŠUP-SUPŠ, Žižkovo náměstí 1, Praha 3 
Žižkovo náměstí 1300/1 
Praha 3 
130 00 
CZ 
veřejná škola

Název a status národního/regionálního úřadu,
který osvědčení akreditoval/uznal 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
Karmelitská 7 
118 12 Praha 1 
Česká republika

Úroveň osvědčení,
resp. získaného
vzdělání (národní nebo
mezinárodní) 

Střední vzdělání s
maturitní zkouškou 
ISCED 354, EQF 4

Hodnoticí stupnice
Hodnocení společné části procentuálním
vyjádřením úspěšnosti 
Český jazyk a literatura a cizí jazyk: 
více než 87 % až 100 % výborný - 1 
více než 73 % až 87 % chvalitebný - 2 
více než 58 % až 73 % dobrý - 3 
44 % až 58 % dostatečný - 4 
0 % až méně než 44 % nedostatečný - 5 
Matematika a Matematika rozšiřující: 
více než 85 % až 100 % výborný - 1 
více než 67 % až 85 % chvalitebný - 2 
více než 49 % až 67 % dobrý - 3 
33 % až 49 % dostatečný - 4 
0 % až méně než 33 % nedostatečný - 5

Požadavky na splnění (popř. absolvování) 
1 - výborný 
2 - chvalitebný 
3 - dobrý 
4 - dostatečný 
5 - nedostatečný 
Celkové hodnocení: 
Prospěl s vyznamenáním (celkový průměr zkoušek
≤ 1,5) 
Prospěl (z jednotlivých zkoušek nemá horší než
stupeň 4) 
Neprospěl (z jedné nebo více zkoušek má stupeň
5)

Navazující úrovně vzdělávání / odborné přípravy 
ISCED 655/645/746, EQF 6 a EQF 7 (EQF7 pouze v případě dlouhých
programů magisterského studia)

Mezinárodní ujednání

Právní rámec (uveďte příslušný právní předpis nebo jiné oprávnění): 
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů 
Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění
pozdějších předpisů, § 22 a 24.

 

6. ÚŘEDNĚ UZNÁVANÉ ZPŮSOBY ZÍSKÁNÍ OSVĚDČENÍ

Popis získaného vzdělání a odborné
přípravy Podíl z celkového programu Délka trvání

škola / centrum odborné přípravy

Podíl teoretické a praktické přípravy určuje vzdělavatel, a to s ohledem na charakter
konkrétního vzdělávacího programu a ve vztahu k potřebám zaměstnavatelů.pracoviště

uznané předchozí učení / praxe

Celková doba vzdělávání / odborné přípravy vedoucí k získání osvědčení 4 roky / 4 736 hodin

Vstupní požadavky
Ukončení povinné školní docházky 
Prokázání talentových předpokladů
Doplňující informace
Více informací (včetně popisu vzdělávacího systému ČR) je k dispozici na: www.npicr.cz a www.eurydice.org
 
Národní pedagogický institut České republiky – Národní centrum Europass Česká republika, Senovážné nám. 872/25,
110 00 Praha 1

 
(*)Vysvětlivka 
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. 
© Evropská unie, 2002-2022 | https://www.europass.eu, https://www.europass.cz



EUROPASS CERTIFICATE SUPPLEMENT (*)
Czech Republic

 

1. TITLE OF THE CERTIFICATE (CZ)(1)

Vysvědčení o maturitní zkoušce z oboru vzdělání: 
82-41-M/08 Tvorba hraček a herních předmětů (denní studium)

(1) In the original language

 

2. TRANSLATED TITLE OF THE CERTIFICATE(2)

Maturita Certificate in: 
82-41-M/08 Toys and Playing Objects Production (full-time study)

(2) This translation has no legal status.

 

3. PROFILE OF SKILLS AND COMPETENCES

General competences: 
 

be familiar with various methods of learning, use sources of information well, show functional literacy;
understand assignments or identify the cores of problems, exert variable solutions, work both independently and within a
team;
communicate in one foreign language at the level of at least B1 of the Common European Framework of Reference for
Languages; 
cope with changing socio-economic conditions, be financially literate;
be aware of the labour market mechanisms, and of the employee-employer relationships, act on career decisions responsibly,
understand the significance of lifelong learning;
use basic mathematics and the basic principles of physics and chemistry when needed in daily situations;
work with the means of information and communication technologies, exploit adequate sources of information, handle
information effectively;
act in an environmentally-conscious manner and in compliance with strategies for sustainability;
support values of local, national, European and world cultures, recognize the value of life;
exert fundamentals of health protection, occupational safety, and fire prevention and safety;
exert norms and prescriptions in the field.

Vocational competences: 

use knowledge of the historical development and current trends in visual culture and visual art at work;;
apply own artistic opinion, feel artistically, think and express themselves independently;
make decisions among artistic designs upon the analysis of the assigned task, evaluate and defend them
use artistic and expressive possibilities of individual technological processes, techniques and materials;
apply in the creation of visual design technical, production and economic aspects of it´s implementation;
draw up the technical documentation;
master the traditional and new technological processes and techniques;
have a comprehensive overview of the types of used materials, assess their properties and decide on their choice in terms of
their expressive possibilities and the resulting visual tone of the product;
use corresponding equipment, machinery, tools etc. correctly and in accordance with the relevant workflows;
carry out the work perfectly and in accordance with the visual intent and high demands for quality results;
produce different kinds of toys and playing objects from various materials, perform finishing of products;
manufacture models and prototypes of toys in the given material;
manufacture simple to highly creative and technically challenging designs using the relevant procedures;
present their work appropriately;
master principles of professional behaviour, communication, teamwork;
have a good command of the basic economic activities with regards to the expected professional life.

 

4. RANGE OF OCCUPATIONS ACCESSIBLE TO THE HOLDER OF THE CERTIFICATE 

The graduate is employed in the field of production of toys and playing objects, in the creative and production activities. 
He/she can work either independently or in design studios and workshops in companies engaged in the creation and production
of the relevant product range, also he/she can find employment in the technical preparation of production or as master of
workshop or a section dealing with the arts and crafts creation and production. 

Examples of possible jobs: designer and manufacturer in the field of creation and production.

 



stamp and signature
Done at Prague for the school year 2021/2022

5. OFFICIAL BASIS OF THE CERTIFICATE

Name and status of the body awarding the certificate 
VOŠUP-SUPŠ, Žižkovo náměstí 1, Praha 3 
Žižkovo náměstí 1300/1 
Praha 3 
130 00 
CZ 
public school

Name and status of the national/regional
authority providing accreditation/recognition of
the certificate 
Ministry of Education, Youth and Sports 
Karmelitská 7 
118 12 Praha 1 
Czech Republic

Level of the certificate
(national or
international)

Upper secondary
education completed by
the Maturita examination 
ISCED 354, EQF 4

Grading scale
Result in the general section – success rate in
% Czech language and literature, foreign
language: 
more than 87 % to 100 % excellent - 1 
more than 73 % to 87 % commendable - 2 
more than 58 % to 73 % good - 3 
44 % to 58 % sufficient - 4 
0 % and less than 44 % insufficient - 5 
Mathematics and Advanced Mathematics: 
more than 85 % to 100 % excellent - 1 
more than 67 % to 85 % commendable - 2 
more than 49 % to 67 % good - 3 
33 % to 49 % sufficient - 4 
0 % and less than 33 % insufficient - 5

Pass requirements 
1 excellent (výborný) 
2 very good (chvalitebný) 
3 good (dobrý) 
4 satisfactory (dostatečný) 
5 fail (nedostatečný) 
Overall assessment: 
Prospěl s vyznamenáním: Pass with Honours (the
average mark is ≤ 1,5) 
Prospěl: Pass (an examination mark is not worse
than 4) 
Neprospěl: Fail (the examination mark in one or
more subjects is 5)

Access to next level of education / training 
ISCED 655/645/746, EQF 6 and EQF 7
(EQF7 only for Long first degree programmes at Master’s)

International agreements

Legal basis 
Law No. 561/2004 on Pre-school, Basic, Secondary, Post-secondary and Other Education (School Act) as amended by later
regulations 
Ss. 22 and 24 of the Decree No. 177/2009 Coll., on Detailed Conditions for Completing Education by the School-leaving
Examination in Secondary Schools, as amended.

 

6. OFFICIALLY RECOGNISED WAYS OF ACQUIRING THE CERTIFICATE

Description of vocational education
and training received Percentage of total programme Duration

School- / training centre-based

The ratio between theoretical education and practical training is defined by education
providers themselves with regard to the respective educational programme and the
employers´ needs.

Workplace-based

Accredited prior learning

Total duration of the education / training leading to the certificate 4 years / 4 376 lessons

Entry requirements
Completed compulsory school education 
Fulfilled talent requirements 
Additional information
More information (including a description of the national qualifications system) available at: www.npicr.cz and www.eurydice.org
 
National Pedagogical Institute of the Czech Republic – National Europass Centre Czech
Republic, Senovážné nám. 872/25, 110 00 Praha 1

 
(*) Explanatory note 
The Certificate supplement provides additional information about the certificate and does not have any legal status in itself. Its format is based on 
the Decision (EU) 2018/646 of the European Parliament and of the Council of 18 April 2018 on a common framework for the provision of better 
services for skills and qualifications (Europass) and repealing Decision No 2241/2004/EC. 
© Evropská unie, 2002-2022 | https://www.europass.eu, https://www.europass.cz



DODATEK K OSVĚDČENÍ (*)
Česká republika

 

1. NÁZEV OSVĚDČENÍ – DOKLADU O DOSAŽENÉM VZDĚLÁNÍ (CZ)(1)

Vysvědčení o maturitní zkoušce z oboru vzdělání: 
82-41-M/08 Tvorba hraček a herních předmětů (denní studium)

(1) v původním jazyce

 

2. PŘEKLAD NÁZVU OSVĚDČENÍ(2)

(2) Tento překlad je neoficiální.

 

3. PROFIL SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ (KOMPETENCÍ)

Obecné kompetence: 
 

ovládat různé způsoby učení se a dobře využívat zdroje informací, být čtenářsky gramotný;
porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, uplatňovat varianty řešení, pracovat samostatně i v týmu;
komunikovat v jednom cizím jazyce minimálně na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky;
adaptovat se na měnící se sociální a ekonomické podmínky, být finančně gramotný;
mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce a o vztazích mezi zaměstnavateli a pracovníky, zodpovědně rozhodovat o
svém pracovním uplatnění, uvědomovat si význam celoživotního učení;
aplikovat základní matematické vztahy, fyzikální a chemické zákonitosti při řešení jednoduchých úloh;
pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií, využívat adekvátní zdroje informací a efektivně pracovat s
informacemi;
jednat ekologicky a v souladu se zásadami udržitelného rozvoje;
podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury, uznávat hodnotu života;
uplatňovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a požární prevence;
uplatňovat zásady a předpisy normalizace.

Odborné kompetence: 

využívat při své práci znalosti o historickém vývoji a současných trendech výtvarné kultury a výtvarné tvorby v rámci svého
oboru;
uplatňovat vlastní výtvarný názor, výtvarně vnímat, myslet a samostatně se vyjadřovat;
volit možnosti výtvarného řešení na základě analýzy zadaného úkolu, dokázat je zhodnotit a obhájit;
využívat výtvarné a výrazové možnosti jednotlivých technologických postupů, technik a materiálů;
uplatňovat při tvorbě výtvarného návrhu technická, výrobní a ekonomická hlediska jeho realizace;
vyhotovovat technickou dokumentaci;
ovládat tradiční a nové technologické postupy a techniky;
mít komplexní přehled o druzích používaných materiálů, umět posuzovat jejich vlastnosti a rozhodovat o jejich volbě z
hlediska jejich výrazových možností a výsledného výtvarného vyznění realizovaného produktu;
používat správně a podle příslušných pracovních postupů odpovídající zařízení, stroje, nástroje, pomůcky apod.;
provádět svou práci dokonale a v souladu s výtvarným záměrem a vysokými nároky na výslednou kvalitu;
realizovat jednotlivé druhy hraček a herních předmětů z různých materiálů včetně jejich finální úpravy;
zhotovovat modely a prototypy hraček v daném materiálu;
samostatně realizovat jednoduché až vysoce výtvarně i technicky náročné návrhy odpovídajícími postupy;
vhodně prezentovat svou práci;
ovládat zásady profesionálního vystupování, komunikace, týmové spolupráce;
ovládat základní ekonomické činnosti ve vztahu k předpokládanému profesnímu uplatnění.

 

4. PROFESNÍ UPLATNĚNÍ DRŽITELE OSVĚDČENÍ

Absolvent se uplatní při výkonu povolání v oblasti výroby hraček a herních předmětů, při tvůrčích a realizačních činnostech. 
Příslušné činnosti může vykonávat buď samostatně, nebo v designérských ateliérech a dílnách firem zabývajících se tvorbou a
výrobou produktů příslušného sortimentu, rovněž se může uplatnit v rámci technické přípravy výroby nebo jako vedoucí dílny
nebo úseku zahrnujícího danou oblast uměleckořemeslné tvorby a výroby. 

Příklady možných pracovních pozic: designér a realizátor výrobků v příslušné oblasti tvorby a výroby.

 



razítko a podpis
Vydáno v Praze pro školní rok 2021/2022

5. OFICIÁLNÍ CHARAKTERISTIKA OSVĚDČENÍ

Název a status instituce, která osvědčení vydala 
VOŠUP-SUPŠ, Žižkovo náměstí 1, Praha 3 
Žižkovo náměstí 1300/1 
Praha 3 
130 00 
CZ 
veřejná škola

Název a status národního/regionálního úřadu,
který osvědčení akreditoval/uznal 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
Karmelitská 7 
118 12 Praha 1 
Česká republika

Úroveň osvědčení,
resp. získaného
vzdělání (národní nebo
mezinárodní) 

Střední vzdělání s
maturitní zkouškou 
ISCED 354, EQF 4

Hodnoticí stupnice
Hodnocení společné části procentuálním
vyjádřením úspěšnosti 
Český jazyk a literatura a cizí jazyk: 
více než 87 % až 100 % výborný - 1 
více než 73 % až 87 % chvalitebný - 2 
více než 58 % až 73 % dobrý - 3 
44 % až 58 % dostatečný - 4 
0 % až méně než 44 % nedostatečný - 5 
Matematika a Matematika rozšiřující: 
více než 85 % až 100 % výborný - 1 
více než 67 % až 85 % chvalitebný - 2 
více než 49 % až 67 % dobrý - 3 
33 % až 49 % dostatečný - 4 
0 % až méně než 33 % nedostatečný - 5

Požadavky na splnění (popř. absolvování) 
1 - výborný 
2 - chvalitebný 
3 - dobrý 
4 - dostatečný 
5 - nedostatečný 
Celkové hodnocení: 
Prospěl s vyznamenáním (celkový průměr zkoušek
≤ 1,5) 
Prospěl (z jednotlivých zkoušek nemá horší než
stupeň 4) 
Neprospěl (z jedné nebo více zkoušek má stupeň
5)

Navazující úrovně vzdělávání / odborné přípravy 
ISCED 655/645/746, EQF 6 a EQF 7 (EQF7 pouze v případě dlouhých
programů magisterského studia)

Mezinárodní ujednání

Právní rámec (uveďte příslušný právní předpis nebo jiné oprávnění): 
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů 
Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění
pozdějších předpisů, § 22 a 24.

 

6. ÚŘEDNĚ UZNÁVANÉ ZPŮSOBY ZÍSKÁNÍ OSVĚDČENÍ

Popis získaného vzdělání a odborné
přípravy Podíl z celkového programu Délka trvání

škola / centrum odborné přípravy

Podíl teoretické a praktické přípravy určuje vzdělavatel, a to s ohledem na charakter
konkrétního vzdělávacího programu a ve vztahu k potřebám zaměstnavatelů.pracoviště

uznané předchozí učení / praxe

Celková doba vzdělávání / odborné přípravy vedoucí k získání osvědčení 4 roky / 4 736 hodin

Vstupní požadavky
Ukončení povinné školní docházky 
Prokázání talentových předpokladů
Doplňující informace
Více informací (včetně popisu vzdělávacího systému ČR) je k dispozici na: www.npicr.cz a www.eurydice.org
 
Národní pedagogický institut České republiky – Národní centrum Europass Česká republika,Senovážné nám. 872/25, 110
00 Praha 1

 
(*)Vysvětlivka 
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. 
© Evropská unie, 2002-2022 | https://www.europass.eu, https://www.europass.cz



EUROPASS CERTIFICATE SUPPLEMENT (*)
Czech Republic

 

1. TITLE OF THE CERTIFICATE (CZ)(1)

Vysvědčení o maturitní zkoušce z oboru vzdělání: 
82-41-M/01 Užitá malba (denní studium)

(1) In the original language

 

2. TRANSLATED TITLE OF THE CERTIFICATE(2)

Maturita Certificate in: 
82-41-M/01 Applied Painting (full-time study)

(2) This translation has no legal status.

 

3. PROFILE OF SKILLS AND COMPETENCES

General competences: 
 

be familiar with various methods of learning, use sources of information well, show functional literacy;
understand assignments or identify the cores of problems, exert variable solutions, work both independently and within a
team;
communicate in one foreign language at the level of at least B1 of the Common European Framework of Reference for
Languages; 
cope with changing socio-economic conditions, be financially literate;
be aware of the labour market mechanisms, and of the employee-employer relationships, act on career decisions responsibly,
understand the significance of lifelong learning;
use basic mathematics and the basic principles of physics and chemistry when needed in daily situations;
work with the means of information and communication technologies, exploit adequate sources of information, handle
information effectively;
act in an environmentally-conscious manner and in compliance with strategies for sustainability;
support values of local, national, European and world cultures, recognize the value of life;
exert fundamentals of health protection, occupational safety, and fire prevention and safety;
exert norms and prescriptions in the field.

Vocational competences: 

have knowledge of the historical development and current trends in visual culture and artistic creation;
work with the traditional and new materials used in applied painting, manage their properties and expressive potentiality,
select appropriate combination thereof;
use tools and equipment for decorative painting techniques;
have an overview of the types of mural painting, know the painting techniques used when making paintings to be hanged on
the wall and mural paintings;
manage the traditional and modern technological procedures, select a suitable procedure for the performance of the given
task;
manage the fundamentals and principles of composition in forming a piece of art;
propose colour and decorative compositions for interior and exterior decoration in set techniques;
work out design of a painting to be hanged on the wall for a particular interior or a copy of an old master;
work out the detail of large-scale murals and decorative art composition according to the draft;
manage the basic methods of cleaning and conserving of paintings and wall paintings;
justify the selected art solution, including used methods;
select suitable techniques, technological procedures and the corresponding materials on the basis of an analysis of the task
given;
use graphic programs for processing graphic designs and their implementation.

 

4. RANGE OF OCCUPATIONS ACCESSIBLE TO THE HOLDER OF THE CERTIFICATE 

The graduate is employed in the field of colour interior design solutions, implementation of the paintings in architecture, publicity
and scenic paintings, carrying out simple restoration work aimed at cleaning and conserving interior paintings. He or she can also
find work in independent design activities. 
He/she can be part of implementation and creative teams and workshops engaged in relevant areas of applied art, or he/she can
perform design activities on his/her own.

 



stamp and signature
Done at Prague for the school year 2021/2022

5. OFFICIAL BASIS OF THE CERTIFICATE

Name and status of the body awarding the certificate 
VOŠUP-SUPŠ, Žižkovo náměstí 1, Praha 3 
Žižkovo náměstí 1300/1 
Praha 3 
130 00 
CZ 
public school

Name and status of the national/regional
authority providing accreditation/recognition of
the certificate 
Ministry of Education, Youth and Sports 
Karmelitská 7 
118 12 Praha 1 
Czech Republic

Level of the certificate
(national or
international)

Upper secondary
education completed by
the Maturita examination 
ISCED 354, EQF 4

Grading scale
Result in the general section – success rate in
% Czech language and literature, foreign
language: 
more than 87 % to 100 % excellent - 1 
more than 73 % to 87 % commendable - 2 
more than 58 % to 73 % good - 3 
44 % to 58 % sufficient - 4 
0 % and less than 44 % insufficient - 5 
Mathematics and Advanced Mathematics: 
more than 85 % to 100 % excellent - 1 
more than 67 % to 85 % commendable - 2 
more than 49 % to 67 % good - 3 
33 % to 49 % sufficient - 4 
0 % and less than 33 % insufficient - 5

Pass requirements 
1 excellent (výborný) 
2 very good (chvalitebný) 
3 good (dobrý) 
4 satisfactory (dostatečný) 
5 fail (nedostatečný) 
Overall assessment: 
Prospěl s vyznamenáním: Pass with Honours (the
average mark is ≤ 1,5) 
Prospěl: Pass (an examination mark is not worse
than 4) 
Neprospěl: Fail (the examination mark in one or
more subjects is 5)

Access to next level of education / training 
ISCED 655/645/746, EQF 6 and EQF 7
(EQF7 only for Long first degree programmes at Master’s)

International agreements

Legal basis 
Law No. 561/2004 on Pre-school, Basic, Secondary, Post-secondary and Other Education (School Act) as amended by later
regulations 
Ss. 22 and 24 of the Decree No. 177/2009 Coll., on Detailed Conditions for Completing Education by the School-leaving
Examination in Secondary Schools, as amended.

 

6. OFFICIALLY RECOGNISED WAYS OF ACQUIRING THE CERTIFICATE

Description of vocational education
and training received Percentage of total programme Duration

School- / training centre-based

The ratio between theoretical education and practical training is defined by education
providers themselves with regard to the respective educational programme and the
employers´ needs.

Workplace-based

Accredited prior learning

Total duration of the education / training leading to the certificate 4 years / 4 736 lessons

Entry requirements
Completed compulsory school education 
Fulfilled talent requirements 
Additional information
More information (including a description of the national qualifications system) available at: www.npicr.cz and www.eurydice.org
 
National Pedagogical Institute of the Czech Republic – National Europass Centre Czech
Republic, Senovážné nám. 872/25, 110 00 Praha 1

 
(*) Explanatory note 
The Certificate supplement provides additional information about the certificate and does not have any legal status in itself. Its format is based on 
the Decision (EU) 2018/646 of the European Parliament and of the Council of 18 April 2018 on a common framework for the provision of better 
services for skills and qualifications (Europass) and repealing Decision No 2241/2004/EC. 
© Evropská unie, 2002-2022 | https://www.europass.eu, https://www.europass.cz



DODATEK K OSVĚDČENÍ (*)
Česká republika

 

1. NÁZEV OSVĚDČENÍ – DOKLADU O DOSAŽENÉM VZDĚLÁNÍ (CZ)(1)

Vysvědčení o maturitní zkoušce z oboru vzdělání: 
82-41-M/01 Užitá malba (denní studium)

(1) v původním jazyce

 

2. PŘEKLAD NÁZVU OSVĚDČENÍ(2)

(2) Tento překlad je neoficiální.

 

3. PROFIL SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ (KOMPETENCÍ)

Obecné kompetence: 
 

ovládat různé způsoby učení se a dobře využívat zdroje informací, být čtenářsky gramotný;
porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, uplatňovat varianty řešení, pracovat samostatně i v týmu;
komunikovat v jednom cizím jazyce minimálně na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky;
adaptovat se na měnící se sociální a ekonomické podmínky, být finančně gramotný;
mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce a o vztazích mezi zaměstnavateli a pracovníky, zodpovědně rozhodovat o
svém pracovním uplatnění, uvědomovat si význam celoživotního učení;
aplikovat základní matematické vztahy, fyzikální a chemické zákonitosti při řešení jednoduchých úloh;
pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií, využívat adekvátní zdroje informací a efektivně pracovat s
informacemi;
jednat ekologicky a v souladu se zásadami udržitelného rozvoje;
podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury, uznávat hodnotu života;
uplatňovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a požární prevence;
uplatňovat zásady a předpisy normalizace.

Odborné kompetence: 

orientovat se v historickém vývoji a současných trendech výtvarné kultury a umělecké tvorby;
pracovat s klasickými i novými materiály používanými v užité malbě, ovládat jejich vlastnosti a výrazové možnosti, volit jejich
vhodnou kombinaci;
používat pomůcky a nářadí pro malířské dekorativní techniky;
mít přehled o druzích nástěnných maleb, znát malířské techniky uplatňované při tvorbě závěsných obrazů a nástěnných
maleb;
ovládat klasické i soudobé technologické postupy, zvolit vhodný technologický postup pro realizaci zadaného úkolu;
ovládat kompoziční zásady a principy výstavby uměleckého díla;
navrhovat barevné i dekorativní kompozice pro interiérovou výzdobu i pro exteriér v určených technikách;
realizovat návrh závěsného obrazu do konkrétního interiéru nebo kopii malby podle starých mistrů;
realizovat detail nástěnné malby i velkoplošnou dekorativní kompozici podle výtvarného návrhu;
ovládat základní způsoby čištění a konzervace maleb a závěsných obrazů;
obhájit zvolené výtvarné řešení včetně použitých prostředků;
volit na základě analýzy zadaného úkolu vhodné techniky, technologické postupy a odpovídající materiál;
využívat grafické programy při zpracování výtvarných návrhů a jejich realizaci.

 

4. PROFESNÍ UPLATNĚNÍ DRŽITELE OSVĚDČENÍ

Absolvent se uplatní v oblasti navrhování barevných řešení interiérů, realizace maleb v architektuře, propagačních a scénických
maleb, provádění jednoduchých restaurátorských prací zaměřených zejména na čištění a konzervování interiérových maleb. 
Uplatní se v realizačních a tvůrčích týmech a dílnách zabývajících se příslušnou oblastí užité výtvarné tvorby nebo i v samostatné
výtvarné činnosti.

 



razítko a podpis
Vydáno v Praze pro školní rok 2021/2022

5. OFICIÁLNÍ CHARAKTERISTIKA OSVĚDČENÍ

Název a status instituce, která osvědčení vydala 
VOŠUP-SUPŠ, Žižkovo náměstí 1, Praha 3 
Žižkovo náměstí 1300/1 
Praha 3 
130 00 
CZ 
veřejná škola

Název a status národního/regionálního úřadu,
který osvědčení akreditoval/uznal 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
Karmelitská 7 
118 12 Praha 1 
Česká republika

Úroveň osvědčení,
resp. získaného
vzdělání (národní nebo
mezinárodní) 

Střední vzdělání s
maturitní zkouškou 
ISCED 354, EQF 4

Hodnoticí stupnice
Hodnocení společné části procentuálním
vyjádřením úspěšnosti 
Český jazyk a literatura a cizí jazyk: 
více než 87 % až 100 % výborný - 1 
více než 73 % až 87 % chvalitebný - 2 
více než 58 % až 73 % dobrý - 3 
44 % až 58 % dostatečný - 4 
0 % až méně než 44 % nedostatečný - 5 
Matematika a Matematika rozšiřující: 
více než 85 % až 100 % výborný - 1 
více než 67 % až 85 % chvalitebný - 2 
více než 49 % až 67 % dobrý - 3 
33 % až 49 % dostatečný - 4 
0 % až méně než 33 % nedostatečný - 5

Požadavky na splnění (popř. absolvování) 
1 - výborný 
2 - chvalitebný 
3 - dobrý 
4 - dostatečný 
5 - nedostatečný 
Celkové hodnocení: 
Prospěl s vyznamenáním (celkový průměr zkoušek
≤ 1,5) 
Prospěl (z jednotlivých zkoušek nemá horší než
stupeň 4) 
Neprospěl (z jedné nebo více zkoušek má stupeň
5)

Navazující úrovně vzdělávání / odborné přípravy 
ISCED 655/645/746, EQF 6 a EQF 7 (EQF7 pouze v případě dlouhých
programů magisterského studia)

Mezinárodní ujednání

Právní rámec (uveďte příslušný právní předpis nebo jiné oprávnění): 
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů 
Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění
pozdějších předpisů, § 22 a 24.

 

6. ÚŘEDNĚ UZNÁVANÉ ZPŮSOBY ZÍSKÁNÍ OSVĚDČENÍ

Popis získaného vzdělání a odborné
přípravy Podíl z celkového programu Délka trvání

škola / centrum odborné přípravy

Podíl teoretické a praktické přípravy určuje vzdělavatel, a to s ohledem na charakter
konkrétního vzdělávacího programu a ve vztahu k potřebám zaměstnavatelů.pracoviště

uznané předchozí učení / praxe

Celková doba vzdělávání / odborné přípravy vedoucí k získání osvědčení 4 roky / 4 736 hodin

Vstupní požadavky
Ukončení povinné školní docházky 
Prokázání talentových předpokladů
Doplňující informace
Více informací (včetně popisu vzdělávacího systému ČR) je k dispozici na: www.npicr.cz a www.eurydice.org
 
Národní pedagogický institut České republiky – Národní centrum Europass Česká republika,Senovážné nám. 872/25, 110
00 Praha 1

 
(*)Vysvětlivka 
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. 
© Evropská unie, 2002-2022 | https://www.europass.eu, https://www.europass.cz



DODATEK K OSVĚDČENÍ (*)
Česká republika

 

1. NÁZEV OSVĚDČENÍ – DOKLADU O DOSAŽENÉM VZDĚLÁNÍ (CZ)(1)

Vysvědčení o maturitní zkoušce z oboru vzdělání: 
33-42-M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba (denní studium)

(1) v původním jazyce

 

2. PŘEKLAD NÁZVU OSVĚDČENÍ(2)

(2) Tento překlad je neoficiální.

 

3. PROFIL SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ (KOMPETENCÍ)

Obecné kompetence: 
 

ovládat různé způsoby učení se a dobře využívat zdroje informací, být čtenářsky gramotný;
porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, uplatňovat varianty řešení, pracovat samostatně i v týmu;
komunikovat v jednom cizím jazyce minimálně na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky;
adaptovat se na měnící se sociální a ekonomické podmínky, být finančně gramotný;
mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce a o vztazích mezi zaměstnavateli a pracovníky, zodpovědně rozhodovat o
svém pracovním uplatnění, uvědomovat si význam celoživotního učení;
aplikovat základní matematické vztahy, fyzikální a chemické zákonitosti při řešení jednoduchých úloh;
pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií, využívat adekvátní zdroje informací a efektivně pracovat s
informacemi;
jednat ekologicky a v souladu se zásadami udržitelného rozvoje;
podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury, uznávat hodnotu života;
uplatňovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a požární prevence;
uplatňovat zásady a předpisy normalizace.

Odborné kompetence: 

číst technickou dokumentaci a vypracovávat konstrukční řešení výrobku nebo jeho části;
volit a připravovat vhodné materiály pro výrobu a posuzovat je z hlediska jejich technických a technologických parametrů,
ekonomických a užitných vlastností, dbát na jejich hospodárné a ekologické využívání;
posuzovat vhodnost použití strojů a zařízení pro daný typ výroby a ovládat základy jejich obsluhy, seřizování a údržby;
navrhovat, organizovat a řídit technologické postupy ve výrobě nebo její části podle zadání a technické dokumentace výrobku;
navrhovat vhodné způsoby přípravy, ošetření a uskladnění materiálů i hotových výrobků;
řídit a organizovat činnosti při balení, přepravě a expedici hotových výrobků;
zajišťovat, řídit a organizovat pracovní činnosti v oblasti výrobní kontroly a kontroly jakosti výrobků;
navrhovat využití a další zpracování dřevního odpadu;
pracovat s aplikačními programy;
sledovat nové trendy ve vývoji technologií a aplikovat tyto poznatky v praxi.

 

4. PROFESNÍ UPLATNĚNÍ DRŽITELE OSVĚDČENÍ

Absolvent se uplatní ve středních řídicích funkcích v oblasti dřevozpracující výroby jako technickohospodářský pracovník nebo při
činnostech souvisejících s řízením a organizací výroby na střední a nižší úrovni. 
Příklady možných pracovních pozic: vedoucí a přípravář výroby, mistr, technolog, plánovač, kontrolor jakosti, zásobovač, odbytář
aj.

 



razítko a podpis
Vydáno v Praze pro školní rok 2021/2022

5. OFICIÁLNÍ CHARAKTERISTIKA OSVĚDČENÍ

Název a status instituce, která osvědčení vydala 
VOŠUP-SUPŠ, Žižkovo náměstí 1, Praha 3 
Žižkovo náměstí 1300/1 
Praha 3 
130 00 
CZ 
veřejná škola

Název a status národního/regionálního úřadu,
který osvědčení akreditoval/uznal 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
Karmelitská 7 
118 12 Praha 1 
Česká republika

Úroveň osvědčení,
resp. získaného
vzdělání (národní nebo
mezinárodní) 

Střední vzdělání s
maturitní zkouškou 
ISCED 354, EQF 4

Hodnoticí stupnice
Hodnocení společné části procentuálním
vyjádřením úspěšnosti 
Český jazyk a literatura a cizí jazyk: 
více než 87 % až 100 % výborný - 1 
více než 73 % až 87 % chvalitebný - 2 
více než 58 % až 73 % dobrý - 3 
44 % až 58 % dostatečný - 4 
0 % až méně než 44 % nedostatečný - 5 
Matematika a Matematika rozšiřující: 
více než 85 % až 100 % výborný - 1 
více než 67 % až 85 % chvalitebný - 2 
více než 49 % až 67 % dobrý - 3 
33 % až 49 % dostatečný - 4 
0 % až méně než 33 % nedostatečný - 5

Požadavky na splnění (popř. absolvování) 
1 - výborný 
2 - chvalitebný 
3 - dobrý 
4 - dostatečný 
5 - nedostatečný 
Celkové hodnocení: 
Prospěl s vyznamenáním (celkový průměr zkoušek
≤ 1,5) 
Prospěl (z jednotlivých zkoušek nemá horší než
stupeň 4) 
Neprospěl (z jedné nebo více zkoušek má stupeň
5)

Navazující úrovně vzdělávání / odborné přípravy 
ISCED 655/645/746, EQF 6 a EQF 7 (EQF7 pouze v případě dlouhých
programů magisterského studia)

Mezinárodní ujednání

Právní rámec (uveďte příslušný právní předpis nebo jiné oprávnění): 
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů 
Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění
pozdějších předpisů, § 22 a 24.

 

6. ÚŘEDNĚ UZNÁVANÉ ZPŮSOBY ZÍSKÁNÍ OSVĚDČENÍ

Popis získaného vzdělání a odborné
přípravy Podíl z celkového programu Délka trvání

škola / centrum odborné přípravy

Podíl teoretické a praktické přípravy určuje vzdělavatel, a to s ohledem na charakter
konkrétního vzdělávacího programu a ve vztahu k potřebám zaměstnavatelů.pracoviště

uznané předchozí učení / praxe

Celková doba vzdělávání / odborné přípravy vedoucí k získání osvědčení 4 roky / 4 096 hodin

Vstupní požadavky
Ukončení povinné školní docházky 
Doplňující informace
Více informací (včetně popisu vzdělávacího systému ČR) je k dispozici na: www.npicr.cz a www.eurydice.org
 
Národní pedagogický institut České republiky – Národní centrum Europass Česká republika,Senovážné nám. 872/25, 110
00 Praha 1

 
(*)Vysvětlivka 
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. 
© Evropská unie, 2002-2022 | https://www.europass.eu, https://www.europass.cz



EUROPASS CERTIFICATE SUPPLEMENT (*)
Czech Republic

 

1. TITLE OF THE CERTIFICATE (CZ)(1)

Vysvědčení o maturitní zkoušce z oboru vzdělání: 
33-42-M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba (denní studium)

(1) In the original language

 

2. TRANSLATED TITLE OF THE CERTIFICATE(2)

Maturita Certificate in: 
33-42-M/01 Furniture and Lumber Production (full-time study)

(2) This translation has no legal status.

 

3. PROFILE OF SKILLS AND COMPETENCES

General competences: 
 

be familiar with various methods of learning, use sources of information well, show functional literacy;
understand assignments or identify the cores of problems, exert variable solutions, work both independently and within a
team;
communicate in one foreign language at the level of at least B1 of the Common European Framework of Reference for
Languages; 
cope with changing socio-economic conditions, be financially literate;
be aware of the labour market mechanisms, and of the employee-employer relationships, act on career decisions responsibly,
understand the significance of lifelong learning;
use basic mathematics and the basic principles of physics and chemistry when needed in daily situations;
work with the means of information and communication technologies, exploit adequate sources of information, handle
information effectively;
act in an environmentally-conscious manner and in compliance with strategies for sustainability;
support values of local, national, European and world cultures, recognize the value of life;
exert fundamentals of health protection, occupational safety, and fire prevention and safety;
exert norms and prescriptions in the field.

Vocational competences: 

read technical documentation and prepare the structural design of products or their parts;
select and prepare suitable materials for production and assess their technical/technological parameters, utility, and economic
properties, as well as ensure their economic and ecological use;
assess the suitability of using machinery and equipment for a given type of production, and master the fundamentals of their
operation, settings, and maintenance;
propose, organize, and manage technological processes in production or its part based upon a given task and technical
documentation of a product;
propose a suitable manner of preparing, treating, and storing materials and finished products;
manage and organize activities involved in the packaging, transportation and shipping of finished products;
arrange, manage and organize work activities related to quality control during production and the quality control of products;
propose uses for and further processing of wood waste;
work with application programs;
follow new trends in technological development and apply this knowledge in practice.

 

4. RANGE OF OCCUPATIONS ACCESSIBLE TO THE HOLDER OF THE CERTIFICATE 

Graduates are employed in middle management positions in the area of woodworking production as techno-economic workers or
at middle or lower levels for activities related to production management and organization. 
Examples of possible job positions include: pre-production supervisor, head of production, production engineer, planner, quality
control inspector, supply or sales specialist etc.

 



stamp and signature
Done at Prague for the school year 2021/2022

5. OFFICIAL BASIS OF THE CERTIFICATE

Name and status of the body awarding the certificate 
VOŠUP-SUPŠ, Žižkovo náměstí 1, Praha 3 
Žižkovo náměstí 1300/1 
Praha 3 
130 00 
CZ 
public school

Name and status of the national/regional
authority providing accreditation/recognition of
the certificate 
Ministry of Education, Youth and Sports 
Karmelitská 7 
118 12 Praha 1 
Czech Republic

Level of the certificate
(national or
international)

Upper secondary
education completed by
the Maturita examination 
ISCED 354, EQF 4

Grading scale
Result in the general section – success rate in
% Czech language and literature, foreign
language: 
more than 87 % to 100 % excellent - 1 
more than 73 % to 87 % commendable - 2 
more than 58 % to 73 % good - 3 
44 % to 58 % sufficient - 4 
0 % and less than 44 % insufficient - 5 
Mathematics and Advanced Mathematics: 
more than 85 % to 100 % excellent - 1 
more than 67 % to 85 % commendable - 2 
more than 49 % to 67 % good - 3 
33 % to 49 % sufficient - 4 
0 % and less than 33 % insufficient - 5

Pass requirements 
1 excellent (výborný) 
2 very good (chvalitebný) 
3 good (dobrý) 
4 satisfactory (dostatečný) 
5 fail (nedostatečný) 
Overall assessment: 
Prospěl s vyznamenáním: Pass with Honours (the
average mark is ≤ 1,5) 
Prospěl: Pass (an examination mark is not worse
than 4) 
Neprospěl: Fail (the examination mark in one or
more subjects is 5)

Access to next level of education / training 
ISCED 655/645/746, EQF 6 and EQF 7
(EQF7 only for Long first degree programmes at Master’s)

International agreements

Legal basis 
Law No. 561/2004 on Pre-school, Basic, Secondary, Post-secondary and Other Education (School Act) as amended by later
regulations 
Ss. 22 and 24 of the Decree No. 177/2009 Coll., on Detailed Conditions for Completing Education by the School-leaving
Examination in Secondary Schools, as amended.

 

6. OFFICIALLY RECOGNISED WAYS OF ACQUIRING THE CERTIFICATE

Description of vocational education
and training received Percentage of total programme Duration

School- / training centre-based

The ratio between theoretical education and practical training is defined by education
providers themselves with regard to the respective educational programme and the
employers´ needs.

Workplace-based

Accredited prior learning

Total duration of the education / training leading to the certificate 4 years / 4 096 lessons

Entry requirements
Completed compulsory school education 

Additional information
More information (including a description of the national qualifications system) available at: www.npicr.cz and www.eurydice.org
 
National Pedagogical Institute of the Czech Republic – National Europass Centre Czech
Republic, Senovážné nám. 872/25, 110 00 Praha 1

 
(*) Explanatory note 
The Certificate supplement provides additional information about the certificate and does not have any legal status in itself. Its format is based on 
the Decision (EU) 2018/646 of the European Parliament and of the Council of 18 April 2018 on a common framework for the provision of better 
services for skills and qualifications (Europass) and repealing Decision No 2241/2004/EC. 
© Evropská unie, 2002-2022 | https://www.europass.eu, https://www.europass.cz



EUROPASS CERTIFICATE SUPPLEMENT (*)
Czech Republic

 

1. TITLE OF THE CERTIFICATE (CZ)(1)

Vysvědčení o maturitní zkoušce z oboru vzdělání: 
82-41-M/10 Řezbářství (denní studium)

(1) In the original language

 

2. TRANSLATED TITLE OF THE CERTIFICATE(2)

Maturita Certificate in: 
82-41-M/10 Wood Carving (full-time study)

(2) This translation has no legal status.

 

3. PROFILE OF SKILLS AND COMPETENCES

General competences: 
 

be familiar with various methods of learning, use sources of information well, show functional literacy;
understand assignments or identify the cores of problems, exert variable solutions, work both independently and within a team;
communicate in one foreign language at the level of at least B1 of the Common European Framework of Reference for Languages; 
cope with changing socio-economic conditions, be financially literate;
be aware of the labour market mechanisms, and of the employee-employer relationships, act on career decisions responsibly, understand the
significance of lifelong learning;
use basic mathematics and the basic principles of physics and chemistry when needed in daily situations;
work with the means of information and communication technologies, exploit adequate sources of information, handle information effectively;
act in an environmentally-conscious manner and in compliance with strategies for sustainability;
support values of local, national, European and world cultures, recognize the value of life;
exert fundamentals of health protection, occupational safety, and fire prevention and safety;
exert norms and prescriptions in the field.

Vocational competences: 

use knowledge of the historical development and current trends in visual culture and artistic creation within its field;
use own creative thinking, clearly articulate creative idea and the content of artistic intention;
choose art solution based on the analysis of a given task, evaluate and defend it;
use visual and expressive possibilities of implementing technological processes and techniques and of implementing used
materials with regard to their characteristics and the final effect of the product;
apply when creating art design technology, technological, manufacturing and economic aspects of its implementation, draw up
the technical documentation;
present own work appropriately, in relation to the specific circumstances carry out basic marketing activities in relation to the
field;
have knowledge of principles of professional behaviour and the basics of dealing with customers, business partners and
colleagues;
have a comprehensive overview of the types of used materials, treat them economically and ecologically, assess their
characteristics and decide on their choice;
have knowledge of technological processes and techniques, choose the best implementation process of fine-art design,
continuously evaluate the quality of partial results of working operations;
use correctly and in accordance with relevant working operations appropriate machinery, equipment, tools and materials;
monitor the development of new technologies, materials, technical equipment, etc. and implement them into practice;
have knowledge of basic economic activity in relation to the expected professional life.

 

4. RANGE OF OCCUPATIONS ACCESSIBLE TO THE HOLDER OF THE CERTIFICATE 

The graduate is employed in the area of designing and implementing utility and decorative items, interior and exterior accessories, in the
realization of sculptural reproduction in wood, in the preservation and restoration of wood etc. He/she can find employment as independent wood
carver. 
Examples of possible job positions: wood-carver, designer in arts and crafts workshops and businesses, in implementation and creative teams
engaged in shaping wood and woodcarving.



stamp and signature
Done at Prague for the school year 2021/2022

5. OFFICIAL BASIS OF THE CERTIFICATE

Name and status of the body awarding the certificate 
VOŠUP-SUPŠ, Žižkovo náměstí 1, Praha 3 
Žižkovo náměstí 1300/1 
Praha 3 
130 00 
CZ 
public school

Name and status of the national/regional
authority providing accreditation/recognition of
the certificate 
Ministry of Education, Youth and Sports 
Karmelitská 7 
118 12 Praha 1 
Czech Republic

Level of the certificate
(national or
international)

Upper secondary
education completed by
the Maturita examination 
ISCED 354, EQF 4

Grading scale
Result in the general section – success rate in
% Czech language and literature, foreign
language: more than 87 % to 100 % excellent - 1 
more than 73 % to 87 % commendable - 2 
more than 58 % to 73 % good - 3 
44 % to 58 % sufficient - 4 
0 % and less than 44 % insufficient - 5 
Mathematics and Advanced Mathematics: 
more than 85 % to 100 % excellent - 1 
more than 67 % to 85 % commendable - 2 
more than 49 % to 67 % good - 3 
33 % to 49 % sufficient - 4 
0 % and less than 33 % insufficient - 5

Pass requirements 
1 excellent (výborný) 
2 very good (chvalitebný) 
3 good (dobrý) 
4 satisfactory (dostatečný) 
5 fail (nedostatečný) 
Overall assessment: 
Prospěl s vyznamenáním: Pass with Honours (the
average mark is ≤ 1,5) 
Prospěl: Pass (an examination mark is not worse
than 4) 
Neprospěl: Fail (the examination mark in one or
more subjects is 5)

Access to next level of education / training 
ISCED 655/645/746, EQF 6 and EQF 7
(EQF7 only for Long first degree programmes at Master’s)

International agreements

Legal basis 
Law No. 561/2004 on Pre-school, Basic, Secondary, Post-secondary and Other Education (School Act) as amended by later
regulations 
Ss. 22 and 24 of the Decree No. 177/2009 Coll., on Detailed Conditions for Completing Education by the School-leaving
Examination in Secondary Schools, as amended.

 

6. OFFICIALLY RECOGNISED WAYS OF ACQUIRING THE CERTIFICATE

Description of vocational education
and training received Percentage of total programme Duration

School- / training centre-based

The ratio between theoretical education and practical training is defined by education
providers themselves with regard to the respective educational programme and the
employers´ needs.

Workplace-based

Accredited prior learning

Total duration of the education / training leading to the certificate 4 years / 4 736 lessons

Entry requirements
Completed compulsory school education 
Fulfilled talent requirements 
Additional information
More information (including a description of the national qualifications system) available at: www.npicr.cz and www.eurydice.org
 
National Pedagogical Institute of the Czech Republic – National Europass Centre Czech Republic, Senovážné nám.
872/25, 110 00 Praha 1

 
(*) Explanatory note 
The Certificate supplement provides additional information about the certificate and does not have any legal status in itself. Its format is based on 
the Decision (EU) 2018/646 of the European Parliament and of the Council of 18 April 2018 on a common framework for the provision of better 
services for skills and qualifications (Europass) and repealing Decision No 2241/2004/EC. 
© European Union, 2002-2022 | https://www.europass.eu, https://www.europass.cz



DODATEK K OSVĚDČENÍ (*)
Česká republika

 

1. NÁZEV OSVĚDČENÍ - DOKLADU O DOSAŽENÉM VZDĚLÁNÍ (CZ)(1)

Vysvědčení o maturitní zkoušce z oboru vzdělání: 
82-41-M/10 Řezbářství (denní studium)

(1) v původním jazyce

 

2. PŘEKLAD NÁZVU OSVĚDČENÍ(2)

(2) Tento překlad je neoficiální.

 

3. PROFIL SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ (KOMPETENCÍ)

Obecné kompetence: 
 

ovládat různé způsoby učení se a dobře využívat zdroje informací, být čtenářsky gramotný;
porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, uplatňovat varianty řešení, pracovat samostatně i v týmu;
komunikovat v jednom cizím jazyce minimálně na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky;
adaptovat se na měnící se sociální a ekonomické podmínky, být finančně gramotný;
mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce a o vztazích mezi zaměstnavateli a pracovníky, zodpovědně rozhodovat o svém pracovním
uplatnění, uvědomovat si význam celoživotního učení;
aplikovat základní matematické vztahy, fyzikální a chemické zákonitosti při řešení jednoduchých úloh;
pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií, využívat adekvátní zdroje informací a efektivně pracovat s informacemi;
jednat ekologicky a v souladu se zásadami udržitelného rozvoje;
podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury, uznávat hodnotu života;
uplatňovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a požární prevence;
uplatňovat zásady a předpisy normalizace.

Odborné kompetence: 

využívat při své práci znalosti o historickém vývoji a současných trendech výtvarné kultury a umělecké tvorby v rámci svého
oboru;
uplatňovat vlastní výtvarný názor, jasně formulovat výtvarnou myšlenku a obsahovou náplň výtvarného záměru;
volit výtvarné řešení na základě analýzy zadaného úkolu, dokázat je zhodnotit a obhájit;
využívat výtvarné a výrazové možnosti realizačních technologických postupů a technik a používaných materiálů z hlediska
jejich výrazových možností a výsledného vyznění realizovaného produktu;
uplatňovat při tvorbě výtvarného návrhu technologická, výrobní a ekonomická hlediska jeho realizace, vyhotovovat technickou
dokumentaci;
vhodně prezentovat svou práci v závislosti na konkrétní situaci, vykonávat základní marketingové činnosti ve vztahu k oboru;
ovládat zásady profesionálního vystupování a základy jednání se zákazníkem, obchodními a pracovními partnery;
mít komplexní přehled o druzích používaných materiálů, hospodárně a ekologicky s nimi zacházet, umět posuzovat jejich
vlastnosti a rozhodovat o jejich volbě;
ovládat technologické postupy a techniky, volit nejvhodnější postup realizace výtvarného návrhu, průběžně hodnotit kvalitu
výsledků dílčích pracovních operací;
používat správně a podle příslušných pracovních operací odpovídající stroje, zařízení, nástroje, nářadí a pomůcky;
sledovat vývoj nových technologií, materiálů, technického zařízení apod. a zavádět je do praxe;
ovládat základní ekonomické činnosti ve vztahu k předpokládanému profesnímu uplatnění.

 

4. PROFESNÍ UPLATNĚNÍ DRŽITELE OSVĚDČENÍ

Absolvent se uplatní při navrhování a realizaci užitkových a dekorativních předmětů, interiérových a exteriérových doplňků, při realizaci sochařské
reprodukce ve dřevě, při konzervaci a restaurování dřeva apod. Uplatní se i v samostatné řezbářské tvorbě. 
Příklady možných pracovních pozic: řezbář, návrhář v uměleckořemeslných dílnách a provozech, v realizačních a tvůrčích týmech zabývajících se
tvarováním dřeva a řezbářstvím.



razítko a podpis
Vydáno v Praze pro školní rok 2021/2022

5. OFICIÁLNÍ CHARAKTERISTIKA OSVĚDČENÍ

Název a status instituce, která osvědčení vydala 
VOŠUP-SUPŠ, Žižkovo náměstí 1, Praha 3 
Žižkovo náměstí 1300/1 
Praha 3 
130 00 
CZ 
veřejná škola

Název a status národního/regionálního úřadu,
který osvědčení akreditoval/uznal 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
Karmelitská 7 
118 12 Praha 1 
Česká republika

Úroveň osvědčení,
resp. získaného
vzdělání (národní nebo
mezinárodní) 

Střední vzdělání s
maturitní zkouškou 
ISCED 354, EQF 4

Hodnoticí stupnice
Hodnocení společné části procentuálním
vyjádřením úspěšnosti 
Český jazyk a literatura a cizí jazyk: 
více než 87 % až 100 % výborný - 1 
více než 73 % až 87 % chvalitebný - 2 
více než 58 % až 73 % dobrý - 3 
44 % až 58 % dostatečný - 4 
0 % až méně než 44 % nedostatečný - 5 
Matematika a Matematika rozšiřující: 
více než 85 % až 100 % výborný - 1 
více než 67 % až 85 % chvalitebný - 2 
více než 49 % až 67 % dobrý - 3 
33 % až 49 % dostatečný - 4 
0 % až méně než 33 % nedostatečný - 5

Požadavky na splnění (popř. absolvování) 
1 - výborný 
2 - chvalitebný 
3 - dobrý 
4 - dostatečný 
5 - nedostatečný 
Celkové hodnocení: 
Prospěl s vyznamenáním (celkový průměr zkoušek
≤ 1,5) 
Prospěl (z jednotlivých zkoušek nemá horší než
stupeň 4) 
Neprospěl (z jedné nebo více zkoušek má stupeň
5)

Navazující úrovně vzdělávání / odborné přípravy 
ISCED 655/645/746, EQF 6 a EQF 7 (EQF7 pouze v případě dlouhých
programů magisterského studia)

Mezinárodní ujednání

Právní rámec (uveďte příslušný právní předpis nebo jiné oprávnění): 
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů 
Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění
pozdějších předpisů, § 22 a 24.

 

6. ÚŘEDNĚ UZNÁVANÉ ZPŮSOBY ZÍSKÁNÍ OSVĚDČENÍ

Popis získaného vzdělání a odborné
přípravy Podíl z celkového programu Délka trvání

škola / centrum odborné přípravy

Podíl teoretické a praktické přípravy určuje vzdělavatel, a to s ohledem na charakter
konkrétního vzdělávacího programu a ve vztahu k potřebám zaměstnavatelů.pracoviště

uznané předchozí učení / praxe

Celková doba vzdělávání / odborné přípravy vedoucí k získání osvědčení 4 roky / 4 736 hodin

Vstupní požadavky
Ukončení povinné školní docházky 
Prokázání talentových předpokladů
Doplňující informace
Více informací (včetně popisu vzdělávacího systému ČR) je k dispozici na: www.npicr.cz a www.eurydice.org
 
Národní pedagogický institut České republiky – Národní centrum Europass Česká republika, Senovážné nám. 872/25,
110 00 Praha 1

 
(*)Vysvětlivka 
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. 
© Evropská unie, 2002-2022 | https://www.europass.eu, https://www.europass.cz



EUROPASS CERTIFICATE SUPPLEMENT (*)
Czech Republic

 

1. TITLE OF THE CERTIFICATE (CZ)(1)

Vysvědčení o maturitní zkoušce z oboru vzdělání: 
82-41-M/03 Scénická a výstavní tvorba (denní studium)

(1) In the original language

 

2. TRANSLATED TITLE OF THE CERTIFICATE(2)

Maturita Certificate in: 
82-41-M/03 Stage and Exhibition Design (full-time study)

(2) This translation has no legal status.

 

3. PROFILE OF SKILLS AND COMPETENCES

General competences: 
 

be familiar with various methods of learning, use sources of information well, show functional literacy;
understand assignments or identify the cores of problems, exert variable solutions, work both independently and within a
team;
communicate in one foreign language at the level of at least B1 of the Common European Framework of Reference for
Languages; 
cope with changing socio-economic conditions, be financially literate;
be aware of the labour market mechanisms, and of the employee-employer relationships, act on career decisions responsibly,
understand the significance of lifelong learning;
use basic mathematics and the basic principles of physics and chemistry when needed in daily situations;
work with the means of information and communication technologies, exploit adequate sources of information, handle
information effectively;
act in an environmentally-conscious manner and in compliance with strategies for sustainability;
support values of local, national, European and world cultures, recognize the value of life;
exert fundamentals of health protection, occupational safety, and fire prevention and safety;
exert norms and prescriptions in the field.

Vocational competences: 

use knowledge of the historical development and current trends in visual culture and visual art at work;
apply own artistic opinion, feel artistically, think and express themselves independently;
make decision based on the analysis of the assigned task between artistic designs, evaluate and defend it;
use artistic and expressive possibilities of individual technological processes, techniques and materials;
apply in the creation of visual design technical, production and economic aspects;
draw up the technical documentation;
master the traditional and new technological processes and techniques;
have a comprehensive overview of the types of used materials, assess their properties and decide on their choice in terms of
their expressive possibilities and the resulting visual tone of the product;
use suitable equipment, machinery, tools etc. correctly and in accordance with the relevant workflows;
carry out the work perfectly and in accordance with the visual intent and high demands for quality results;
design and implement the artistic concept of basic types of printed and spatial objects, details, accessories, etc.;
deal with the artistic concept of coherent spatial composition-in accordance with the specialization of the studied field;
create spatial elements and assemblies according to the creative designs and technical documentation independently;
present the work appropriately;
master the principles of professional behavior, communication, teamwork;
master the basic economic activities in the professional life.

 

4. RANGE OF OCCUPATIONS ACCESSIBLE TO THE HOLDER OF THE CERTIFICATE 

The graduate is employed in the field of scenography or exhibitions, in the creative or production work activities. The specific
sphere of employment results from the specialization training in the school curriculum. 
He/she can perform professional activities either as their own business or in theatre and advertising agencies that deal with the
scene and exhibition production, in architectural studios, theatres, television and film studios etc. 
Examples of possible jobs: stage designer, exhibition designer.

 



stamp and signature
Done at Prague for the school year 2021/2022

5. OFFICIAL BASIS OF THE CERTIFICATE

Name and status of the body awarding the certificate 
VOŠUP-SUPŠ, Žižkovo náměstí 1, Praha 3 
Žižkovo náměstí 1300/1 
Praha 3 
130 00 
CZ 
public school

Name and status of the national/regional
authority providing accreditation/recognition of
the certificate 
Ministry of Education, Youth and Sports 
Karmelitská 7 
118 12 Praha 1 
Czech Republic

Level of the certificate
(national or
international)

Upper secondary
education completed by
the Maturita examination 
ISCED 354, EQF 4

Grading scale
Result in the general section – success rate in
% Czech language and literature, foreign
language: 
more than 87 % to 100 % excellent - 1 
more than 73 % to 87 % commendable - 2 
more than 58 % to 73 % good - 3 
44 % to 58 % sufficient - 4 
0 % and less than 44 % insufficient - 5 
Mathematics and Advanced Mathematics: 
more than 85 % to 100 % excellent - 1 
more than 67 % to 85 % commendable - 2 
more than 49 % to 67 % good - 3 
33 % to 49 % sufficient - 4 
0 % and less than 33 % insufficient - 5

Pass requirements 
1 excellent (výborný) 
2 very good (chvalitebný) 
3 good (dobrý) 
4 satisfactory (dostatečný) 
5 fail (nedostatečný) 
Overall assessment: 
Prospěl s vyznamenáním: Pass with Honours (the
average mark is ≤ 1,5) 
Prospěl: Pass (an examination mark is not worse
than 4) 
Neprospěl: Fail (the examination mark in one or
more subjects is 5)

Access to next level of education / training 
ISCED 655/645/746, EQF 6 and EQF 7
(EQF7 only for Long first degree programmes at Master’s)

International agreements

Legal basis 
Law No. 561/2004 on Pre-school, Basic, Secondary, Post-secondary and Other Education (School Act) as amended by later
regulations 
Ss. 22 and 24 of the Decree No. 177/2009 Coll., on Detailed Conditions for Completing Education by the School-leaving
Examination in Secondary Schools, as amended.

 

6. OFFICIALLY RECOGNISED WAYS OF ACQUIRING THE CERTIFICATE

Description of vocational education
and training received Percentage of total programme Duration

School- / training centre-based

The ratio between theoretical education and practical training is defined by education
providers themselves with regard to the respective educational programme and the
employers´ needs.

Workplace-based

Accredited prior learning

Total duration of the education / training leading to the certificate 4 years / 4 736 lessons

Entry requirements
Completed compulsory school education 
Fulfilled talent requirements 
Additional information
More information (including a description of the national qualifications system) available at: www.npicr.cz and www.eurydice.org
 
National Pedagogical Institute of the Czech Republic – National Europass Centre Czech
Republic, Senovážné nám. 872/25, 110 00 Praha 1

 
(*) Explanatory note 
The Certificate supplement provides additional information about the certificate and does not have any legal status in itself. Its format is based on 
the Decision (EU) 2018/646 of the European Parliament and of the Council of 18 April 2018 on a common framework for the provision of better 
services for skills and qualifications (Europass) and repealing Decision No 2241/2004/EC. 
© Evropská unie, 2002-2022 | https://www.europass.eu, https://www.europass.cz



DODATEK K OSVĚDČENÍ (*)
Česká republika

 

1. NÁZEV OSVĚDČENÍ – DOKLADU O DOSAŽENÉM VZDĚLÁNÍ (CZ)(1)

Vysvědčení o maturitní zkoušce z oboru vzdělání: 
82-41-M/03 Scénická a výstavní tvorba (denní studium)

(1) v původním jazyce

 

2. PŘEKLAD NÁZVU OSVĚDČENÍ(2)

(2) Tento překlad je neoficiální.

 

3. PROFIL SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ (KOMPETENCÍ)

Obecné kompetence: 
 

ovládat různé způsoby učení se a dobře využívat zdroje informací, být čtenářsky gramotný;
porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, uplatňovat varianty řešení, pracovat samostatně i v týmu;
komunikovat v jednom cizím jazyce minimálně na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky;
adaptovat se na měnící se sociální a ekonomické podmínky, být finančně gramotný;
mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce a o vztazích mezi zaměstnavateli a pracovníky, zodpovědně rozhodovat o
svém pracovním uplatnění, uvědomovat si význam celoživotního učení;
aplikovat základní matematické vztahy, fyzikální a chemické zákonitosti při řešení jednoduchých úloh;
pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií, využívat adekvátní zdroje informací a efektivně pracovat s
informacemi;
jednat ekologicky a v souladu se zásadami udržitelného rozvoje;
podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury, uznávat hodnotu života;
uplatňovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a požární prevence;
uplatňovat zásady a předpisy normalizace.

Odborné kompetence: 

využívat při své práci znalosti o historickém vývoji a současných trendech výtvarné kultury a výtvarné tvorby v rámci svého
oboru;
uplatňovat vlastní výtvarný názor, výtvarně vnímat, myslet a samostatně se vyjadřovat;
volit možnosti výtvarného řešení na základě analýzy zadaného úkolu, dokázat je zhodnotit a obhájit;
využívat výtvarné a výrazové možnosti jednotlivých technologických postupů, technik a materiálů;
uplatňovat při tvorbě výtvarného návrhu technická, výrobní a ekonomická hlediska jeho realizace;
vyhotovovat technickou dokumentaci;
ovládat tradiční a nové technologické postupy a techniky;
mít komplexní přehled o druzích používaných materiálů, umět posuzovat jejich vlastnosti a rozhodovat o jejich volbě z
hlediska jejich výrazových možností a výsledného výtvarného vyznění realizovaného produktu;
používat správně a podle příslušných pracovních postupů odpovídající zařízení, stroje, nástroje, pomůcky apod.;
provádět svou práci dokonale a v souladu s výtvarným záměrem a vysokými nároky na výslednou kvalitu;
navrhovat a realizovat výtvarné pojetí základních druhů plošných a prostorových objektů, detailů, doplňků apod. podle
zaměření oboru;
řešit výtvarnou koncepci ucelené prostorové kompozice podle zaměření oboru;
samostatně vytvářet prostorové prvky a sestavy podle výtvarných návrhů a technické dokumentace;
vhodně prezentovat svou práci;
ovládat zásady profesionálního vystupování, komunikace, týmové spolupráce;
ovládat základní ekonomické činnosti ve vztahu k předpokládanému profesnímu uplatnění.

 

4. PROFESNÍ UPLATNĚNÍ DRŽITELE OSVĚDČENÍ

Absolvent se uplatní při výkonu povolání v oblasti scénografie nebo výstavnictví, při tvůrčích nebo realizačních pracovních
činnostech. Konkrétní sféra jeho uplatnění vyplývá ze zaměření odborné přípravy ve školním vzdělávacím programu. 
Příslušné činnosti může vykonávat buď samostatně, nebo v divadelních a reklamních agenturách, které se zabývají realizací
scén a výstav, v architektonických ateliérech, divadlech, televizních a filmových studiích apod. 
Příklady možných pracovních pozic: výtvarník scény, výtvarník pro realizaci výstav.

 



razítko a podpis
Vydáno v Praze pro školní rok 2021/2022

5. OFICIÁLNÍ CHARAKTERISTIKA OSVĚDČENÍ

Název a status instituce, která osvědčení vydala 
VOŠUP-SUPŠ, Žižkovo náměstí 1, Praha 3 
Žižkovo náměstí 1300/1 
Praha 3 
130 00 
CZ 
veřejná škola

Název a status národního/regionálního úřadu,
který osvědčení akreditoval/uznal 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
Karmelitská 7 
118 12 Praha 1 
Česká republika

Úroveň osvědčení,
resp. získaného
vzdělání (národní nebo
mezinárodní) 

Střední vzdělání s
maturitní zkouškou 
ISCED 354, EQF 4

Hodnoticí stupnice
Hodnocení společné části procentuálním
vyjádřením úspěšnosti 
Český jazyk a literatura a cizí jazyk: 
více než 87 % až 100 % výborný - 1 
více než 73 % až 87 % chvalitebný - 2 
více než 58 % až 73 % dobrý - 3 
44 % až 58 % dostatečný - 4 
0 % až méně než 44 % nedostatečný - 5 
Matematika a Matematika rozšiřující: 
více než 85 % až 100 % výborný - 1 
více než 67 % až 85 % chvalitebný - 2 
více než 49 % až 67 % dobrý - 3 
33 % až 49 % dostatečný - 4 
0 % až méně než 33 % nedostatečný - 5

Požadavky na splnění (popř. absolvování) 
1 - výborný 
2 - chvalitebný 
3 - dobrý 
4 - dostatečný 
5 - nedostatečný 
Celkové hodnocení: 
Prospěl s vyznamenáním (celkový průměr zkoušek
≤ 1,5) 
Prospěl (z jednotlivých zkoušek nemá horší než
stupeň 4) 
Neprospěl (z jedné nebo více zkoušek má stupeň
5)

Navazující úrovně vzdělávání / odborné přípravy 
ISCED 655/645/746, EQF 6 a EQF 7 (EQF7 pouze v případě dlouhých
programů magisterského studia)

Mezinárodní ujednání

Právní rámec (uveďte příslušný právní předpis nebo jiné oprávnění): 
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů 
Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění
pozdějších předpisů, § 22 a 24.

 

6. ÚŘEDNĚ UZNÁVANÉ ZPŮSOBY ZÍSKÁNÍ OSVĚDČENÍ

Popis získaného vzdělání a odborné
přípravy Podíl z celkového programu Délka trvání

škola / centrum odborné přípravy

Podíl teoretické a praktické přípravy určuje vzdělavatel, a to s ohledem na charakter
konkrétního vzdělávacího programu a ve vztahu k potřebám zaměstnavatelů.pracoviště

uznané předchozí učení / praxe

Celková doba vzdělávání / odborné přípravy vedoucí k získání osvědčení 4 roky / 4 736 hodin

Vstupní požadavky
Ukončení povinné školní docházky 
Prokázání talentových předpokladů
Doplňující informace
Více informací (včetně popisu vzdělávacího systému ČR) je k dispozici na: www.npicr.cz a www.eurydice.org
 
Národní pedagogický institut České republiky – Národní centrum Europass Česká republika,Senovážné nám. 872/25, 110
00 Praha 1

 
(*)Vysvětlivka 
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. 
© Evropská unie, 2002-2022 | https://www.europass.eu, https://www.europass.cz
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