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Na základě rozhodnuté Evropského parlamentu a Evropské komise ze dne 15. 12. 2004 o jednotném rámci
Společenství pro transparentnost kvalifikací a kompetencí vznikla ve všech členských zemích EU Národní
centra Europass.
Národní centrum Europass poskytuje zdarma poradenství související s dokumenty Europassu, které tvoří
životopis a motivační dopis, jazykový pas, doklad o mobilitě, dodatek k diplomu a dodatek k osvědčení.
Dokumenty usnadňují profesní a studijní mobilitu občanů, jsou určeny všem, kteří se chtějí uplatnit na
evropském trhu práce nebo získat kvalifikaci v některé zemi EU. Dokumenty Europassu lze použít i při
hledání práce a při dalším studium v ČR, nejvyužívanějším v ČR je Europass – životopis.
NCE CŘ bylo otevřeno roku 2005 a je v gesci Národního ústavu pro vzdělávání.
Europass – dodatky k osvědčení jsou vydávány ve spolupráci se středními školami od 2007.
V roce 2015 spuštěna nová databáze na adrese http://edo.europass.cz/ - nově obsahuje náhledy
vzorů dodatků (RVP a „dobíhajících oborů) i pro veřejnost.
Hlavní výhody dodatku k osvědčení:
-

obsahuje doplňující informace k osvědčení tj. především slovní popis získaných obecných i
odborných kompetencí, možné profesní uplatnění a dosaženou úroveň EQF:

-

je vydáván zdarma v českém a 3 cizích jazycích (angličtina, němčina, francouzština)

-

k dispozici v tištěné i elektronické podobě (pdf)

-

uživatelům šetří náklady na drahá ověřování dosaženého vzdělání a překlady

Databáze obsahuje:
971 dodatků k oborům ve všech formách studia (735 v denní formě a další pro ostatní formy studia dálkové, večerní, zkrácené ad.)
Všechny dodatky jsou v angličtině, přibližně polovina také v němčině, a 33 ve francouzštině
Spolupráce při vydávání se středními školami
-

V databázi je registrováno 636 škol, letos obdrželo dodatek ve spolupráci se školami 59 536
absolventů (56% absolventů).

-

Školy si na jaře objednávají zpracování dodatků ke svým oborům, pokud nejsou v databázi a
požadovanou jazykovou verze. NCE ČR poskytuje podporu při registraci a i materiální (hlavičkový
papír).

-

Školy mohou dodatky poskytovat svým absolventům také elektronicky jako pdf například na
stránkách školy.

Individuální žádosti
-

Využijí dřívější absolventi SŠ, k dispozici i v pdf verzi, nejen tištěné.

-

Pokud je dodatek zpracovaný odesíláme elektronicky do 5 dní a dle vyžádání i poštou po Evropě.

-

Šetření z roku 2014 ukázalo, že dodatek je v zahraničí dobře přijímán a plní svoji funkci – tj.
osvětluje kvalifikaci držitele; za nejvýznamnější části dodatku byly označeny odborné kompetence
a úroveň vzdělání formou EQF a ISCED

V roce 2015 zahájena pilotáž vydávání Europass – dodatků k profesní kvalifikaci a to pro následující
obory:
41-008-H Florista,
65-009-H Barman,
69-017-M Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky,
65-021-N Průvodce cestovního ruchu,
69-037-M Sportovní masáž,
69-008-E Strážný,
41-033-E Údržba veřejné zeleně
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