Příloha č. 6 k vyhlášce č.

/2015 Sb.

Vzory tiskopisů podle § 2 odst. 2 písm. d)
Vysvědčení o absolutoriu a diplom o absolutoriu v konzervatoři

6.1 Vysvědčení o absolutoriu v konzervatoři - 4 str.
6.2 Vysvědčení o absolutoriu druhého hlavního oboru
6.3 Diplom absolventa konzervatoře
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6.1 Vysvědčení o absolutoriu v konzervatoři – 4 str.

ČESKÁ REPUBLIKA
…………….………………………………………………………………………………….…..
…………………………………………………………………………………………………………………….
Obor vzdělání (kód a název):…………………………………………………………… EQF: 6
Zaměření:….……………………………………………………………………………………..
Školní vzdělávací program:……….....…………………………………………………………..
Délka školního vzdělávacího programu … ……………………………………………………..
IZO: ……………………………………………………………………………………………..
Oddělení: ………..………………………….
Evidenční číslo ţáka(ţákyně): ….………….
Číslo protokolu o absolutoriu: ……………..
Číslo diplomu: ……………………..

Školní rok: …………………..

VYSVĚDČENÍ O ABSOLUTORIU
v konzervatoři
(bez diplomu neplatné)
Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………..
Datum narození: ………………………………………Rodné číslo:………….….……………..
Místo narození: …………………………………………………………………………………..
Státní občanství: …………………………………………………………………………………

Absolutorium vykonal(a)
z teoretické zkoušky z odborných předmětů

s prospěchem…………………..

z cizího jazyka
z absolventské práce a její obhajoby
z absolventského výkonu
z umělecko-pedagogické přípravy

s prospěchem …………………..….
s prospěchem ……………………...
s prospěchem ……………………...
s prospěchem ……………………...

Celkové hodnocení: ………………………………………………………………………..
V……………………………………………………. dne …………………………………….

…………………………..

…………………………….

ředitel(ka) konzervatoře
jméno, příjmení a podpis

předseda(kyně) zkušební komise
jméno, příjmení a podpis

…………………………..
vedoucí oddělení
jméno, příjmení a podpis
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Absolventská práce na téma:

Obsah absolventského výkonu

Absolventský výkon se uskutečnil formou
(veřejného nebo interního)

absolventského vystoupení dne

Jméno a podpis vyučujícího hlavního oboru:

Ţák(yně) úspěšně ukončil(a) poslední ročník vzdělávání a úspěšně vykonal(a)
maturitní zkoušku dne

závěrečnou komisionální zkoušku
z českého jazyka a literatury

dne

s prospěchem

az

dne

s prospěchem

(zkoušku z cizího jazyka nebo z dějin oboru)
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Absolutorium bylo vykonáno v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Úspěšným ukončením šestiletého vzdělávacího programu v konzervatoři získal(a) absolvent(ka)
vyšší odborné vzdělání v konzervatoři.
Vyšším odborným vzděláním získaným ukončením vzdělávacího programu oboru vzdělání
konzervatoře získává absolvent odbornou kvalifikaci učitele odborných předmětů v základní
umělecké škole, střední odborné škole a v konzervatoři, jejichţ charakter odpovídá ukončenému
oboru vzdělání.
Uznané zkoušky absolutoria ţáka, který jiţ získal vyšší odborné vzdělání v konzervatoři
vykonáním absolutoria v předchozím vzdělávání:

Podpis ředitele(ky) konzervatoře

QR kód:

Stupnice
hodnocení

1

2

3

4

výborně

velmi dobře

dobře

nevyhověl/a

Celkové hodnocení
prospěl/a s vyznamenáním
prospěl/a
neprospěl/a
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6.2 Vysvědčení o absolutoriu druhého hlavního oboru v konzervatoři

ČESKÁ REPUBLIKA
…………….………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
Obor vzdělání (kód a název):…………………………………………………………… EQF: 6
Zaměření:….………………………………………………………………………………………
Školní vzdělávací program:……….....………………………………………………..…………..
Délka vzdělávacího programu …………...…………………….………………………..………..
IZO: …………………………………………………………………………………….………..
Školní rok:…………………..

Oddělení:………..…………………………….
Evidenční číslo ţáka(ţákyně): ……………….
Číslo protokolu o absolutoriu: ……………….
Číslo protokolu o absolutoriu: ……………….
Číslo diplomu: ………………………………..

VYSVĚDČENÍ O ABSOLUTORIU
druhého hlavního oboru
v konzervatoři
Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………..
Datum narození: .………………………………………Rodné číslo:…………………………...
Místo narození: …………………………………………………………………………………..
Státní občanství: ……………………………………………………………………………….…

Absolutorium vykonal(a)
z absolventského výkonu
z umělecko-pedagogické přípravy

s prospěchem ……………………...
s prospěchem ……………………...

Celkové hodnocení: ……………………………………………………………………….
V……………………………………………………. dne …………………………………….

…………………………..

…………………………….

ředitel(ka) konzervatoře
jméno, příjmení a podpis

předseda(kyně) zkušební komise
jméno, příjmení a podpis

…………………………..
vedoucí oddělení
jméno, příjmení a podpis
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Absolutorium bylo vykonáno v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Úspěšným ukončením šestiletého vzdělávacího programu v konzervatoři získal(a) absolvent(ka)
vyšší odborné vzdělání v konzervatoři.
Vyšší odborným vzděláním získaným ukončením vzdělávacího programu oboru vzdělání
konzervatoře získává absolvent odbornou kvalifikaci učitele odborných předmětů v základní
umělecké škole, střední odborné škole a v konzervatoři, jejichţ charakter odpovídá ukončenému
oboru vzdělání.
Záznamy o absolventské práci a absolventském výkonu:

Stupnice
hodnocení

QR kód:

1

2

3

4

výborně

velmi dobře

dobře

nevyhověl/a

Celkové hodnocení
prospěl/a s vyznamenáním
prospěl/a
neprospěl/a
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6.3 Diplom absolventa konzervatoře

ČESKÁ REPUBLIKA
Číslo protokolu o absolutoriu:………………
Číslo vysvědčení o absolutoriu……………

DIPLOM
absolventa konzervatoře
(bez vysvědčení o absolutoriu v konzervatoři neplatný)
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

(jméno a příjmení)
narozen(a) dne………………………………………………………………..
rodné číslo ………………………
ukončil(a)
úspěšně vzdělávací program v oboru vzdělání

……………………………………………………………………………………… EQF: 6
dne ………………………………………………

v ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
a má právo podle § 89 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů, uţívat za svým jménem označení „diplomovaný specialista“ (zkráceně „DiS.“).

…………………………….
ředitel(ka) konzervatoře

………………………………….
předseda(kyně) zkušební komise
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Absolutorium bylo vykonáno v souladu se zákonem č. 561 /2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

QR kód:
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