
Tisková zpráva   

 

ECDL – „evropský řidičák na počítač“ je výhodou při hledání zaměstnání 

Akademie hotelnictví a cestovního ruchu, střední škola, Nade Mží 1, Plzeň 

www.hotelovka-plzen.cz 

Plzeň, 10. února 2016 – Celosvětově uznávaný certifikát počítačové gramotnosti ECDL 
(mimo Evropu se označuje ICDL) je nově možné získat na Akademii hotelnictví a 
cestovního ruchu v Plzni. Škola se stala jedním z akreditovaných středisek, která 
po celém světě organizují vzdělávací programy a udělují na základě úspěšného složení 
zkoušek mezinárodně platné certifikáty ECDL - European Computer Driving Licence, 
což lze volně přeložit jako „evropský řidičák na počítač“. Certifikáty jsou výhodou 
při výběrových pohovorech, jako standard je berou nejen zaměstnavatelé v zemích 
Evropské unie, ale také v mnoha mimoevropských státech.  
 

„Zájemcům o ECDL nabízíme tři druhy certifikátů, které mohou na naší škole získat nejen 
naši studenti, ale i uchazeči z řad veřejnosti. Stali jsme se jedním ze dvou funkčních 
testovacích středisek v našem kraji,“ říká ředitelka Akademie hotelnictví a cestovního 
ruchu Jana Linhartová.  

Zájemci mohou získat certifikát ECDL START, který dokládá, že držitel je digitálně 
gramotný. Uchazeč musí pro zisk certifikátu úspěšně složit testy ze čtyř základních modulů 
ECDL. Další je Certifikát ECDL, který je v rámci států Evropské unie doporučen a používán 
jako standard počítačové (digitální) gramotnosti. Držitel tohoto certifikátu je plně připraven 
pro efektivní využívání informačních a komunikačních technologií (ICT) tak, jak vyžaduje trh 
práce. Tento certifikát získají studenti Akademie hotelnictví v průběhu výuky. Třetím druhem 
je modulární certifikát ECDL PROFILE, který vypovídá o počítačových znalostech a 
dovednostech držitele v závislosti na jeho roli v organizaci, jako je například technik, úředník, 
operátor a další.   

Program ECDL (European Computer Driving Licence) zaštiťuje mezinárodní nezisková 
organizace ECDL Foundation, v České republice jej zastřešuje Česká společnost 
pro kybernetiku a informatiku (ČSKI). Hlavním cílem je zvyšování digitálních znalostí a 
dovedností na trhu práce, v oblasti školství i obecně v celé společnosti. Vzdělávací a 
certifikační programy jsou poskytované prostřednictvím sítě národních partnerů ve více než 
100 zemích světa. Za dvacet let programy využilo na 14 milionů lidí a v každém roce se 
uskuteční více než 2,5 milionu ECDL zkoušek. 

http://www.hotelovka-plzen.cz/
http://www.cski.cz/
http://www.cski.cz/
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„Naše ECDL středisko je vybaveno certifikovanou testovací místností s dvaceti čtyřmi 
počítači HP a potřebnou testovací infrastrukturou založenou na technologii Cisco. 
V současné době máme čtyři testery s potřebnou kvalifikací, kteří mají oprávnění vést zkoušky 
a udělovat certifikáty,“ říká ředitelka Akademie hotelnictví a cestovního ruchu Jana 
Linhartová. „Zkoušky zahrnují podle druhu certifikátu různé oblasti, například práci 
s textem a tabulkami, prezentace, použití databází, ale i digitální úpravu obrázků nebo tvorbu 
webových stránek. Naši studenti si financují jen vstupní poplatek za index, zkoušky za ně 
hradí škola. Certifikáty mají neomezenou platnost a jsou výhodou při výběrových pohovorech 
i při studiu na vysoké škole.“  
 
Více informací najdete na stránkách: 
http://www.hotelova-skola-plzen.cz/akademie-hotelnictvi-se-stala-akreditovanym-testovacim-
strediskem-ecdl?idr=131722 
www.ecdl.cz 
 
Akademie hotelnictví a cestovního ruchu je soukromá střední škola a střední odborné 
učiliště. Své studenty připravuje především pro práci ve všech oborech gastronomie. 
Vychovává manažery hotelového provozu, kuchaře, číšníky, průvodce v turistickém 
ruchu a animátory. Absolventi nemají problémy se získáním zaměstnání. Mnozí si už dobyli 
významné posty ve svém oboru, velká část pokračuje ve studiu na vysokých školách.  
www.hotelovka-plzen.cz 
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Daniela Vítová 
tiskový servis 
mobil: 603 736 159 
e-mail: d.vitova@volny.cz 
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