Nejčastější dotazy
Zapomněl jsem heslo, jak mohu získat nové?
Heslo si nastavíte nově přes funkci „zapomenuté heslo“ pod přihlašovacími údaji.
Zadáte kontaktní e-mail, který jste uvedli při registraci do databáze, a na tento e-mail
Vám přijde link pro nastavení nového hesla.
Text k formátování je možné buď psát rovnou do
https://edo.europass.cz/accounts/password/reset/

Pokud dodatky zpřístupníme na webu naší školy, mohou si je stáhnout
i bývalí absolventi, přestože je na nich uveden aktuální školní rok?
Ano, dodatky mohou sloužit i absolventům z předchozích let za předpokladu, že
vystudovali daný obor se stejným názvem a kódem oboru. Školní rok na dodatku
šablon,
nebo ho do šablony zkopírovat.
informuje o roce, kdy byl dodatek vystaven, nikoli o roce, kdy absolvent studium
ukončil.

V šabloně jsou připraveny styly pro formátování textových částí.

Vyměnila se odpovědná osoba za vydávání dodatků na naší SŠ, jak
zjistíme přihlašovací
údaje?
V textu
je rovněž návod na úpravu tabulek a grafů.
V případě, že se změnila odpovědná osoba a kontaktní e-mail, neváhejte nás
kontaktovat https://edo.europass.cz/website_contact/, změníme Vám kontaktní e-mail
v databázi a vy si poté nastavíte své heslo.

Do kdy je nutné přihlásit se do databáze ke stahování dodatků?
Dodatky si můžete stáhnout kdykoliv, přístup do databáze máte po celý rok. Dodatky
můžete vydávat elektronicky (stáhnete si je a vyvěsíte například na webové stránky
vaší školy) – tuto formu preferujeme před formou tištěnou.

Proč je potřeba každý rok stahovat a uveřejňovat/vydávat dodatky
s aktuálním školním rokem?
Na dodatcích každý rok dochází k výměně školního roku a absolventi by neměli mít
dodatek s dřívějším rokem vydání, než má jejich absolventské vysvědčení. Dodatky
jsou rovněž průběžně aktualizovány a revidovány.

Nejsou dodatky volně poskytnuté ke stažení na webu školy
zneužitelné?
Nejsou. Dodatek je doplňujícím dokladem k formálnímu osvědčení (vysvědčení
o maturitní zkoušce, výuční list, vysvědčení o závěrečné zkoušce). Bez originálu
tohoto osvědčení nelze dodatek předkládat. Na webu školy můžete uveřejnit
doporučovaný text k dodatkům, který obsahuje větu o platnosti dodatku.

