Jak vydávat dodatky

Nejčastější dotazy k elektronickému
vydávání

Elektronicky, ve formátu pdf

Proč je potřeba každý rok stahovat a uveřejňovat/vydávat dodatky
s aktuálním školním rokem?

Dodatky, které jste si stáhli z databáze, můžete dát svým absolventům k dispozici ve
formátu pdf, například umístěním na webových stránkách školy.

Text k formátování je možné buď psát rovnou do

Na začátku každého kalendářního roku (únor-duben) si stáhnete dodatky z databáze
s aktuálním školním rokem a na svém webu vyměníte.

Na dodatcích každý rok dochází k výměně školního roku a absolventi by neměli mít
dodatek s dřívějším rokem vydání, než má jejich absolventské vysvědčení. Dodatky
šablon,
nebo ho do šablony zkopírovat.
jsou rovněž průběžně aktualizovány a revidovány.

V šabloně jsou připraveny styly pro formátování textových
částí.
Pokud
dodatky zpřístupníme na webu naší školy, mohou si je stáhnout

• Příklady umístění dodatků na webech škol:
https://www.sshsopava.cz/skola/maturita/europass.aspx
V textu je rovněž návod na úpravu
http://gymnchod.cz/pro-studenty/maturity/europass/
http://stav-ova.cz/?page_id=963
https://www.zdravka-plzen.cz/?q=europass-dodatek-k-osvedceni

tabulek a grafů.

• Pokud se pro elektronickou formu vydávání dodatků rozhodnete, prosíme o přidání
této informace pro absolventy:

„Europass – dodatek k osvědčení je dokument doplňující osvědčení o středním
a středním odborném vzdělání (vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list,
vysvědčení o maturitní zkoušce), který využijete při hledání studia, práce nebo
brigády. Více na https://edo.europass.cz/#tab1.
Pokud zde dodatek ke svému oboru nenajdete (dodatek musí mít stejný kód a
název oboru jako Vaše absolventské vysvědčení), zažádejte si o jeho vystavení
přímo u Národního centra Europass ČR na https://edo.europass.cz/#tab2.
Dodatek je platný pouze s příslušným vysvědčením o závěrečné zkoušce,
výučním listem nebo vysvědčením o maturitní zkoušce.“

i bývalí absolventi, přestože je na nich uveden aktuální školní rok?

Ano, dodatky mohou sloužit i absolventům z předchozích let za předpokladu, že
vystudovali daný obor se stejným názvem a kódem oboru.
Školní rok na dodatku informuje o roce, kdy byl dodatek vystaven, nikoli o roce, kdy
absolvent studium ukončil.

Nejsou dodatky volně poskytnuté ke stažení na webu školy
zneužitelné?
Nejsou. Dodatek je doplňujícím dokladem k formálnímu osvědčení (vysvědčení
o maturitní zkoušce, výuční list, vysvědčení o závěrečné zkoušce). Bez originálu
tohoto osvědčení nelze dodatek předkládat. Na webu školy můžete uveřejnit
doporučovaný text k dodatkům, který obsahuje větu o platnosti dodatku.

