Životopis

OSOBNÍ ÚDAJE

Josef Čížek
K lesu 3, 686 01 Uherské Hradiště
+420 766 823 946
josef.cizek@seznam.cz
Datum narození 17. 8. 1964

PRACOVNÍ POZICE

Operátor IT dohledu

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI
9/1990–1/2016

Vedoucí technických provozů
Zemaspol, Uherský Brod
- vedoucí technického provozu, zadávání a kontrola úkolů spojených s provozem vozového parku
společnosti
- organizace a provádění technické údržby zemědělských strojů

9/1983–5/1990

Opravář zemědělských strojů
Jednotné zemědělské družstvo Záře, Uherské Hradiště
- údržba a servis zemědělské techniky

VZDĚLÁNÍ, ODBORNÁ
PŘÍPRAVA A KURZY
1/2017–4/2017

Rekvalifikační kurz Správce počítačových sítí
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ostrava

5/2015

Kurz programování v systému Unix a Linux
ICT Professionals, Brno

9/1979–6/1982

Výuční list z oboru Mechanik opravář - zemědělská technika
rostlinné výroby

Úroveň EQF 3

Střední odborné učiliště Uherský Brod
OSOBNÍ DOVEDNOSTI
Mateřský/é jazyk/y

čeština

Další jazyk/y

angličtina

POROZUMĚNÍ

MLUVENÍ

PÍSEMNÝ PROJEV

Poslech

Čtení

Ústní interakce

Samostatný ústní
projev

A2

A2

A1

A2

A1

Úrovně: A1 a A2: základní uživatel - B1 a B2: samostatný uživatel - C1 a C2: zkušený uživatel
Společný evropský referenční rámec pro jazyky

Organizační/manažerské
dovednosti

12. 2. 2020

- zkušenost s technickým vedením menšího týmu
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- vedení počítačového kroužku pro děti a mládež

Dovednosti vztahující se k
určitému povolání nebo
pracovnímu místu
Řidičský průkaz

- MS Windows Server - Active Directory a Group Policy, DHCP a DNS server, nastavení bezpečnosti,
základní znalost skriptování v PowerShellu
- dobrá znalost prostředí Linux a Unix
B, C, CE

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
Členství

12. 2. 2020

Člen Sboru dobrovolných hasičů. Aktivně se podílím na organizaci akcí a vedení mládeže v regionu.
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Josef Čížek
K lesu 3, 686 01 Uherské Hradiště
+420 766 823 946

josef.cizek@seznam.cz

Vážený pane Kalino,
rád bych se ucházel o pozici operátora IT dohledu inzerovanou na stránkách jobs.cz.
Ačkoliv mé pracovní zkušenosti jsou z jiného oboru, práce v IT mě vždycky lákala a vyplňovala velkou část
mého volného času. Několik let jsem organizoval a staral se o různě velké LAN sítě, věnoval hodně času
samostudiu (MS Windows Server, sítě) a vše si prakticky zkoušel v rámci malé domácí sítě. Po mnoha
letech práce v oblasti údržby zemědělských strojů jsem se rozhodl udělat změnu a zaměřit se pouze na IT.
V posledním půl roce jsem proto absolvoval rekvalifikační kurz zaměřený zejména na správu sítě v
prostředí MS Windows Server 2016. Zároveň jsem absolvoval kurz programování v systémech Unix a
Linux a nyní si hledám práci v IT.
Vaše pozice mě velmi zaujala právě tím, že se zaměřuje na technologie, které znám a ve kterých bych se
rád dál zdokonaloval. Jsem zkušený, otevřený učit se nové věci, schopný samostatně řešit problémy a
zároveň pracovat v týmu, také jsem vstřícný a společenský.
V rámci mého posledního zaměstnání jsem absolvoval kurz anglického jazyka pro začátečníky a jsem
schopen porozumět odborným textům v oblasti IT.
Děkuji za posouzení mé žádosti a těším se na případné osobní setkání u pohovoru.

V příloze posílám svůj životopis.
S pozdravem,
Josef Čížek
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DODATEK K OSVĚDČENÍ (*)
Česká republika
1. NÁZEV OSVĚDČENÍ – DOKLADU O DOSAŽENÉM VZDĚLÁNÍ (CZ)(1)

Výuční list z oboru vzdělání:
24-66-2/05 Mechanik opravář – zemědělská technika rostlinné výroby (denní studium)
(1) v původním jazyce

2. PŘEKLAD NÁZVU OSVĚDČENÍ(2)

(2) Tento překlad je neoficiální.

3. PROFIL SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ (KOMPETENCÍ)

Obecné kompetence:
mít základní přehled o kultuře, historii a současnosti svého národa v kontextu evropském i světovém;
formulovat své názory a postoje ústně i písemně, zvládat základní komunikaci v jednom cizím jazyce;
organizovat a efektivně zvládat práci v malém týmu včetně jeho vedení;
aplikovat základní matematické vztahy, fyzikální a chemické zákonitosti při řešení jednoduchých úloh;
uplatňovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a požární prevence.

Odborné kompetence:
číst technické výkresy a pracovat s ostatní technickou dokumentací;
ovládat ruční zpracování technických materiálů;
provádět jednoduché technologické úkony z oblasti strojního obrábění;
mít základní znalosti o technologiích pěstování rostlin a o jejich požadavcích na používanou zemědělskou techniku;
provádět technickou údržbu, seřizování, montáže a demontáže, jakož i opravy energetických prostředků a pracovních strojů
pro pěstování rostlin s využitím diagnostických metod;
svařovat elektrickým obloukem nebo plamenem a řezat kyslíkem v rozsahu základního kursu svářeče;
řídit traktory, osobní a nákladní automobily.

4. PROFESNÍ UPLATNĚNÍ DRŽITELE OSVĚDČENÍ
Absolvent se uplatní zejména v oblasti zemědělského opravárenství a servisních služeb v povolání opravář zemědělských
strojů. Šířka jeho profilu umožňuje uplatnění i v příbuzných strojírenských provozech, lesním hospodářství, dopravě,
stavebnictví a dalších oblastech, kde se vyskytuje opravárenská problematika.

5. OFICIÁLNÍ CHARAKTERISTIKA OSVĚDČENÍ

Název a status instituce, která osvědčení vydala
NPI ČR
Senovážné náměstí 25
Praha 1
110 00
CZ
veřejná škola

Název a status národního/regionálního úřadu, který
osvědčení akreditoval/uznal
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7
118 12 Praha 1
Česká republika

Úroveň osvědčení, resp. získaného vzdělání (národní nebo Hodnoticí stupnice / požadavky na splnění (popř.
mezinárodní)
absolvování)
1 - výborný
2 - chvalitebný
3 - dobrý
4 - dostatečný
5 - nedostatečný

Střední vzdělání s výučním listem

ISCED 353, EQF 3

Celkové hodnocení:
Prospěl s vyznamenáním (celkový průměr zkoušek ≤ 1,5)
Prospěl (z jednotlivých zkoušek nemá horší než stupeň 4)
Neprospěl (z jedné nebo více zkoušek má stupeň 5)

Navazující úrovně vzdělávání / odborné přípravy

Mezinárodní ujednání

ISCED 354, EQF 4

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

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

3 roky / 120 týdnů

Vstupní požadavky
Ukončení povinné školní docházky

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

Vydáno v Praze pro školní rok 2019/2020

razítko a podpis

(*)Vysvětlivka
Tento dokument je dodatkem ke konkrétnímu vysvědčení/osvědčení. Poskytuje doplňující informace o kompetencích získaných vzděláváním v daném oboru vzdělání
a sám o sobě není právním dokladem. Obsah dodatku vychází z těchto dokumentů: Usnesení Rady 93/C 49/1 ze dne 3. prosince 1992 o transparentnosti kvalifikací,
Usnesení Rady 96/C 224/04 ze dne 15. července 1996 o transparentnosti certifikátů odborné přípravy, Doporučení Evropského parlamentu a Rady 2001/613/ES ze dne
10. července 2001 o mobilitě pro studenty, osoby absolvující odbornou přípravu, dobrovolníky, učitele a školitele uvnitř Společenství a z Rozhodnutí Evropského
parlamentu a Rady 2241/2004/ES ze dne 15. prosince 2004 o jednotném rámci Společenství pro průhlednost v oblasti kvalifikací a schopností (Europass).
Více informací k dispozici na: http://europass.cedefop.europa.eu, http://www.europass.cz
© European Communities 2002

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Vzdělávací program akreditován MŠMT dne 1. 1. 2014 pod čj.: 3335

OSVĚDČENÍ
O REKVALIFIKACI
po úspěšném ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu, podle
vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti
o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním
zařízení a způsob jeho ukončení.
Josef Čížek
narozen 17. 8. 1964 v Uherském Hradišti
Absolvoval rekvalifikační program: Správa počítačových sítí

Kurz proběhl v období od 1. 1. 2017 do 30. 4. 2017
V rozsahu

- na teorii a praxi

celkem 327 vyučovacích hodin

Vzdělávací program obsahoval tyto předměty:
Správa Windows Server 2016
Hardware počítačů
Budování a konfigurace sítě (Cisco) včetně Hardware sítí
Správa operačního systému Linux

178 hodin
15 hodin
55 hodin
79 hodin

Jmenovaný vykonal úspěšně závěrečné zkoušky dne: 30. 4. 2017
V Ostravě, dne 30. 4. 2017
…………………………………
Eva Nováková
garant kurzu

L.S.

…………………………………
Pavel Černý
statutární zástupce
vzdělávacího zařízení

