DODATEK K OSVĚDČENÍ (*)
Česká republika
1. NÁZEV OSVĚDČENÍ – DOKLADU O DOSAŽENÉM VZDĚLÁNÍ (CZ)(1)

Vysvědčení o maturitní zkoušce z oboru vzdělání:
36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí (dálkové studium, zkrácené)
(1)

v původním jazyce

2. PŘEKLAD NÁZVU OSVĚDČENÍ(2)

(2)

Tento překlad je neoficiální.

3. PROFIL SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ (KOMPETENCÍ)
Obecné kompetence:
Obecné kompetence byly získány v rámci předchozího vzdělání.
Odborné kompetence:
prokazovat správné návyky při používání geodetických přístrojů a pomůcek;
využívat teoretických a praktických dovedností k zaměření polohopisu a výškopisu;
zaměřovat podklady pro liniové stavby (podélné a příčné profily);
realizovat projekt vytyčení stavebního objektu;
zaměřovat a vyhodnocovat deformace staveb;
vyhodnocovat pozemní a letecké snímky;
zaměřovat a zpracovávat geometrické plány;
prokazovat teoretické znalosti souřadnicových výpočtů v bodových polích;
využívat základních znalostí programového vybavení pro obor geodézie a grafických systémů;
provádět zápisy změn v operátu katastru nemovitostí;
zpracovávat digitální obrazové záznamy informací z dálkového průzkumu Země;
aplikovat principy tvorby digitálního modelu terénu a digitálního ortofota;
zpracovat dostupné soubory digitálních geograficky lokalizovaných dat, vytvářet výstupy z GIS v podobě tematických a
účelových map;
aplikovat základní znalosti z ekonomiky a organizace práce.

4. PROFESNÍ UPLATNĚNÍ DRŽITELE OSVĚDČENÍ
Absolvent se uplatní ve středních řídicích funkcích v oblasti zeměměřictví, v katastru nemovitostí a ve státní správě, při údržbě
základních a podrobných bodových polí polohových a výškových, při podrobných mapovacích pracích polohopisných a
výškopisných pro vyhotovování základních map velkých měřítek, při měřických a konstrukčních pracích pro údržbu map a pro
práce v písemném operátu katastru nemovitostí, při geodetických pracích v investiční výstavbě na úrovni zpracování
projektové dokumentace, při vytyčovacích pracích a při zaměřování skutečného stavu staveb. Po získání nezbytné praxe a
dalších předepsaných kvalifikací (autorizace) je odborně způsobilý k soukromému podnikání ve vázané živnosti – výkon
zeměměřických činností.
Příklady možných pracovních pozic: referent katastru nemovitostí, technik zeměměřictví, geodet, kartografický operátor.

5. OFICIÁLNÍ CHARAKTERISTIKA OSVĚDČENÍ
Název a status instituce, která osvědčení vydala
Název a status národního/regionálního úřadu,
Střední průmyslová škola stavební, České Budějovice, Resslova 2
který osvědčení akreditoval/uznal
Resslova 1579/2
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
České Budějovice
Karmelitská 7
372 11
118 12 Praha 1
CZ
Česká republika
veřejná škola
Úroveň osvědčení,
Hodnoticí stupnice
resp. získaného
Hodnocení společné části procentuálním
Požadavky na splnění (popř. absolvování)
vzdělání (národní nebo vyjádřením úspěšnosti
1 - výborný
mezinárodní)
Český jazyk a literatura a cizí jazyk:
2 - chvalitebný
více než 87 % až 100 % výborný - 1
3 - dobrý
Střední vzdělání s
více než 73 % až 87 % chvalitebný - 2
4 - dostatečný
maturitní zkouškou
více než 58 % až 73 % dobrý - 3
5 - nedostatečný
ISCED 354, EQF 4
44 % až 58 % dostatečný - 4
Celkové hodnocení:
0 % až méně než 44 % nedostatečný - 5
Prospěl s vyznamenáním (celkový průměr
Matematika a Matematika rozšiřující:
zkoušek ≤ 1,5)
více než 85 % až 100 % výborný - 1
Prospěl (z jednotlivých zkoušek nemá horší než
více než 67 % až 85 % chvalitebný - 2
stupeň 4)
více než 49 % až 67 % dobrý - 3
Neprospěl (z jedné nebo více zkoušek má stupeň
33 % až 49 % dostatečný - 4
5)
0 % až méně než 33 % nedostatečný - 5
Navazující úrovně vzdělávání / odborné přípravy
Mezinárodní ujednání
ISCED 655/645/746, EQF 6 a EQF 7 (EQF7 pouze v případě dlouhých
programů magisterského studia)
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
pracoviště

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

uznané předchozí učení / praxe
Celková doba vzdělávání / odborné přípravy vedoucí k získání osvědčení

1–3 roky

Vstupní požadavky
Ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou (ISCED 354, EQF 4)
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
razítko a podpis
Vydáno v Praze pro školní rok 2021/2022
(*)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.
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