
Organizace, instituce, firma, škola 
apod. Doporučujeme vyplnit jak 
název vysílajícího partnera, tak 
i referenční osobu / mentora. Pro 
možnost ověření záznamu by měly 
být vyplněny i kontaktní údaje 
a funkce mentora.

Vydávající organizací může být 
zprostředkovatel stáže nebo 
koordinátor Erasmus+ projektů. 

Organizace, instituce, firma, škola 
apod., kde byla stáž uskutečněna.
Doporučujeme vyplnit jak název 
přijímajícího partnera, tak 
i referenční osobu / mentora. 
Pro možnost ověření záznamu by Pro možnost ověření záznamu by 
měly být vyplněny i kontaktní 
údaje a funkce mentora. 

Kolonky 1-5 jsou určeny pro 
základní identifikaci držitele 
dokumentu. Jméno a příjmení 
jsou pro využitelnost dokumentu 
nezbytné.

Nápověda k dokladu o stáži se třemi organizacemi 



Kolonky, které nejsou relevantní, 
nevyplňujte.

21) Jednoduše popište cíl stáže.

22) Pokud stáž proběhla v rámci 22) Pokud stáž proběhla v rámci 
vzdělávacího programu, kolonku 
vyplňujte. Stáž v rámci 
středoškolského studia můžete 
uvést kódem a názvem oboru 
např.: 63-41-M/02 Business 
Academy. Názvy oborů naleznete 
v databázi Europass dodatku v databázi Europass dodatku 
k osvědčení -  
https://edo.europass.cz/cs/. 
Kolonku nevyplňujete, pokud se 
jednalo o stáž mimo jakékoliv 
programy.

23) Uveďte příslušný komunitární 23) Uveďte příslušný komunitární 
program (nebo jiný program), 
v jehož rámci stáž proběhla. 
Kolonku nevyplňujete, pokud se 
jednalo o stáž mimo jakékoliv 
programy.

24) a 25) Uveďte konkrétní dny, 24) a 25) Uveďte konkrétní dny, 
od kdy do kdy stáž probíhala. Do 
dnů se nezapočítává cesta, pokud 
již během ní neprobíhala aktivita 
týkající se stáže.

Kolonky 26 - 32 slouží k popisu 
uskutečněných aktivit/úkolů, 
dovedností a schopností 
získaných během studijního 
pobytu/ pracovní stáže. Jako zdroj 
inspirace pro vhodné termíny či inspirace pro vhodné termíny či 
fráze můžete využít Evropský 
slovník dovedností a kompetencí, 
který je dostupný ve dvanácti 
evropských jazycích na 
https://bit.ly/3Wqz1yc.



Uveďte datum vydání dokumentu 
po skončení stáže.

Dokument lze digitálně podepsat 
v Adobe Acrobat kliknutím na 
podpisové pole, případně pomocí 
funkce "Vyplnit a podepsat" 
a možnosti "Podepište sami".

Odpovědi na nejčastější otázky k 
Dokladu o stáži naleznete zde: 
https://europass.cz/o-
nas/faq/dotazy-k-dokladu-o-stazi


