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1.1

Příjmení

Datu m narozen i iOOlmm/yyyf)

označení absolventa a titul (pokud je uŽíván)

Diplomovaný specialista - DiS.

Název a postavení udělující instituce (v původním jazyce)

GooDWlLL - vyšší odborná škola, s.r.o.

Prokopa Holého 400, 738 01 Frýdek_Místek

Ja1vklv studla a zkouŠek

Český jazyk

Eunopnss - DoDATEK K DTPLoMU

ABSoLVENTA VYŠŠí ooeonNÉ ŠxolY

1. l uronmRcr o ToToŽNosTl DRŽFELE KVALIFIKAcE

Jméno

1.2

Čís|o studenta l KÓd (pokud se uŽívá)

2, lnroRnalce o DRUHU KVALIFIKAcE

2.3

Hlavní studijní obor/y

2.2 , 65-43_N/0'l Cestovní ruch

Název instituce zajišťující studium fie-lijiná neŽ v

2.3' v původním iazyce)

Standardní delka vzdělávacího programu

3.2 Tři roky denního studia _ 2956 hodin

4.1

3. lHroRulcroÚRoVNl KVALIFIKAcE

Stupeň vzdělání

VyšŠi odborné vzdě|ání _ lscED 58' EQF 6

PoŽadavky pro přístup ke studiu

Střední vzdělání s maturitou ( lScED 3A, lscED 38, EQF 4 )' splnění podmínek přijímacího řízení

4. lHroRmRcr o oBsAHU A DosAŽENÝcH VÍsLEDcícH

Forma studia

Denní studium

PoŽadavky vzdělávacího programu

Teoretická výuka v rozsahu 2156 hodin

Praktická výuka v rozsahu 800 hodin

Absolutorium zahrnující zkouŠku z odborných předmětů, zkoušku zcizÍho jazyka a obhajobu absolventské práce.

Ceská republika

4.1
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Klasiťikačn í stupnice a vysvětlení jej ího významu

4.4 : Hodnocení a klasifikace se řídi platnými předpisy tvŠvr tytqicimi se organizace studia ve vyšších
, klasifikačním řádem školy.

Předepsané hodnocení

odborných školách a

4.5

Klasifikovaný zápočet

ZkouŠka i

Klas iÍi kačn í stu pnlce ce|kové ho h od nocen 
! 
(v pů vod n ím yazy ae)

Prospěl/a s vyznamenán ím

5. lHroRmnce o FUNKcT KVALTFTKAcE

Přístup k dalšímu studiu

bakalářský studijní program ( |SCED 5A' lScED 58 )

pracovníci vytvářející produkty v příjezdovém a výjezdovém cestovním ruchu, pracovníci marketingu a propagace,
pracovníci provozních a administrativních činností, odborní průvodci a zástupci cestovních kanceláří v zahraničí, tj. delegáti,
pracovníci recepce, vedoucí informačních center, pracovníci ve veřejné správě v oblasti cestovního ruchu, animátoři ve
střediscích cestovního ruchu a v lázeňských zařízenich

5.1

5.2

6. DoplŇrovÉtHponuncr

Doplňkové informace

6.1 : Studovaný obor měl zaměřeníAnimace v cestovním ruchu

: odborná zkouška u absolutoria obsahuje: Cestovní kancelář, Animační činnosti, Zeměpis cestovnÍho ruchu
: Absolventská práce: Hrdý írán

Další infomačnízdroje

6.2 : www.vos-goodwill.cz

7. PownzeHiDoDATKU

Datum

4. 6. 2013

Jméno a podpis

RNDr. Kamila Slováková, Ph'D.

Úřednírazítko

Funkce

7'3 ředitelka školy

7.1

7.2

Vysvětlivka

Tento dokument je dodatkem k diplomu absolventa vyšší odborné školy (který je platný pouze s vysvědčením o absolutoriu). Poskytuje

doplňující informace o obsahu vzdělávání v daném typu vyšŠího odborného studia a sám o sobě není právním dokladem. obsah dodatku
vycházi z Rozhodnutí Evropského par|amentu a Rady EU ze dne 15' 12'2004,č'2241 l 2004 / ES.Více
informací:http://europass.cedeÍop.eu'int www.europaSs'cZ



8. lHpoRunce o sYsrÉuu rencÁRHÍHo vzoĚlÁvÁHív ČesrÉ Repusltce

V tomto sektoru vzdělávací soustavy působi v ČR
vyšší odborné školy ryOŠ) poskytující vzdě|ání

na úrovni lSCED 58 Většinou tvoří jeden právní

subjekt se střednimi odbornými školami, část
z nich je soukromých. Některé z těchto škol
získa|y v posledním obdobi status neunivezitních
vysokých Škol. Cílem VOS je umoŽnit studentům

získat odbornou kvalifikaci pro výkon náročných
odborných činností nebo prohloubit dosďenou
kvaIifikaci. VyŠší odborné Školy nabizď1i

vzdě|ávací programy v dé|ce 2 roky aŽ 3,5 roku.

NejdelšÍ programy obsahují praktickou přípravu

ve formě odborné praxe delši neŽ tři měsíce.
Minimálni podminkou ke studiu na VOŠ je středni
vzděláni s maturitou. Studium můŽe být

organizováno jako denní nebo při zaměstnání'
Studijni program podléhá akreditaci, kterou

uděluje Ministerstvo Školstvi' m|ádeŽe a
tělovýchovy (MSMT) na základě stanoviska
Akreditační komise pro vyšŠí odborné vzdělávání
zřízené Vládou CR' Podstatnou sloŽkou tohoto

typu studia je praktická odborná příprava v určitém

oboru, která můŽe trvat aŽ jeden rok a během níŽ

studenti pracuji na projektu, jeŽ společně hodnotí

Škola i přísluŠný podnik či instituce. Studium se
ukončuje aholutoriem z odborných předmětů,

ciziho jazyka, absolventské práce a jeji

obhajoby' Dokladem je'vysvědčení o absolutoriu a

diplom absolventa VOS, Titul absolventa VOS je
diplomovaný specialista (zkratk a DiS. uu áděná za
jménem)'

Konzervatoře jsou specifickým typem střední
odborné Ško|y, které se řídí odlišným reŽimem.

Hudebně, pohybově a dramaticky nadani Žáci vykonávaji jako součást přijimacího řízení talentovou zkouŠku. Do Šestiletých

hudebnich a dramatických oborů jsou přijímáni absolventi 9' ročníků základních Škol. osmiletý obor tanec je určen jiŽ po dokončení
5' ročníku základní školy taleniovaným Žákům, kteří v niŽších ročnícich konzervatoře plní povinnou Školni docházku' Žáci
konzervatoře mohou v průběhu vzdě1áváni sloŽit také nepovinnou maturitní zkoušku, nejdříve vŠak po abolvování čtvrtého ročníku a
v oboru tanec po osmém ročniku. Sestileté a osmileté vzdělávání je zpravidla ukončeno absolutoriem' Dokladem 'je vysvědčeni o
absolutoriu a diplom absolventa. Titul absolventa konzervatoře je diplomovaný specialista (zkratka DiS' uváděná za jménem).

Absolventi konzervatoři získávají vyšši odborné lzděláni (lScED 5B)

Univerzitní studium
Převďujici formou terciárního vzděláváni v Čn 1e univezitni studium' Poskýuje všeobecné i odborné vzdělání. Vysoké školy

uskutďňují akreditované studijní programy a programy celoŽivotniho vzdělávání. Bakalářský studijní program je zaměřen na

přípravu k výkonu povolání a ke studiu v magisterském studijním programu. Baka|ářské studium trvá 3-4 roky (lscED 5B).

Magisterský studijní program je zaměřen na získání teoretických poznatků zaloŽených na soudobém stavu vědeckého poznáni,

výzkumu a vývoje, na zvládnutí jejich ap|ikace a na rozvinutí schopností v tvůrčí činnosti; v oblasti umění je zaměřen na náročnou

uměleckou přípravu a rozvíjení talentu' Magisterský stud1ní program navazuje na bakalábký. Standardní doba studia je 1-3 roky

(lSCED 5A). V případech, kdy to výaduje charakter studijního programu, můŽe být uděIena akreditace magisterskému programu, kteý
nenavazuje na bakalábký' V tomto případě trvá 4-6 let. Doktorský studijní program můŽe následovat po ukončení magisterského.

Je zaměřen na vědecký výzkum a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti vývoje nebo na samostatnou teoretickou a tvůrčí činnoot

v oblasti umění. Standardní doba studiaje 3 roky (lSCED 6).

Minimální podmínkou pro přr;etí na vysokou Školu je ukončené střední vzdělání s maturitní zkouŠkou, absolutorium na vyšší odborné

Škole nebo na konzervatoři' Při'jetí k magisterskému studiu navazujícimu na bakalářské je podmíněno řádným ukončenim bakalářského
studijniho programu, při1etí k doktonkému studiu je podminěno ukončením magisterského studijního programu' Studijni program

zpracouává a předk|ádá k akreditaci vysoká Škola, popř. instituce, která ho chce ve spolupráci s vysokou školou uskutďňovat. Je
určen typem (baka|ářský, magisterský, doktorský) a formou (prezenční, distanční nebo kombinovanou). Studijní program podléhá

akreditaci, kterou uděluje MSMT na základě stanoviska Akreditačni komise zřizené Vládou CR. Studium v baka|ábkém programu se
ukončuje státní závěrečnou zkouškou a obhajobou bakalářské práce, Abolventům se uděIuje titul baka|ář (Bc.) nebo bakalář uměni

(BcA.)' Studium v magisterském programu se ukončuje státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce' Absolventi

magisterských studijnich programů ziskávaji titul magistr (Mgr.), magistr umění (MgA'), inŽenýr (lng.)' inŽenýr architekt (lng' arch')'

doktor medicíny (MUDr.) a doktor veterinární mediciny (MVDr) Po ziskání titulu magistr lze sloŽit v téŽe ob|asti státní rigorÓzní

zkoušku, jejiŽ součásti je obhajoba rigorózní práce. Po úspěšném vykonání zkoušky se uděluji akademické tituly: JUDr. v oblasti práva,

PhDr' v oblasti humanitních, pedagogických a společenských věd, RNDr. v oblasti přírodních věd' PharmDr. v oblasti farmacie atd.

Studium v doktorském programu se ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertačni práce' Po úspěšném vykonáni

zkouŠky se uděluje titul doktor (Ph'D.).
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