O certifikaci jsou informovány tisíce
firem a institucí po celém světě.
Ve spolupráci s certifikovanými školami informujeme zaměstnavatele
v regionech.
Informovali jsme také 40 nejlépe hodnocených zaměstnavatelů
ve světě (zdroj: Business Insider):
Accor SA – France, Admiral Group plc – UK, Affecto PLC – Finland,
American Express Company – USA, Autodesk, Inc. – USA, Cisco
Systems, Inc. – USA, Danone – France, Diageo plc – UK, eBay
Inc. – USA, EMC Corporation World Headquarters – USA, Ernst
& Young – UK, FedEx – USA, General Mills, Inc. – USA, GROUPE
ADEO – France, Grünenthal GmbH – Germany, Hilti – Liechtenstein,
ING Head Office – Netherlands, Intel – USA, Japan Tobacco Inc. –
Japan, Kimberly-Clark – USA, Marriott International, Inc. – USA,
Mars, Incorporated – USA, McDonald‘s Corporation – USA, Medtronic – USA, Microsoft Corporation – USA, Monsanto Company –
USA, National Instruments – USA, NetApp Headquarters – USA,
Novartis International AG – Switzerland, Novo Nordisk A/S – Denmark, PepsiCo, Inc. – USA, Quintiles – USA, SAP AG – Germany,
SAS Institute Inc. – USA, SC Johnson – USA, Telefónica – Spain,
The Coca-Cola Company – USA, The Googleplex – USA, Unilever
N.V. – Netherlands, W. L. Gore and Associates – USA.
… a dále například

Milan Seifert
Chief Executive Officer
seifert@ies-info.com

Zuzana Zlámalová
Executive Director
zlamalova@ies-info.com

Vaše škola je CER
T I F I K O VÁ N A ,
teď jste na řadě V
Y!
Mezinárodní IES certifikát
VÁM pomůže k získání zaměstnání
v tuzemsku i zahraničí
Kompletní seznam najdete na www.iescertificate.com

certifikátu a jeho vlastnictví konkrétní osobou lze také snadno ověřit
prostřednictvím internetu. Potenciální zaměstnavatel tak může
okamžitě zkontrolovat pravost certifikátu.

Vaše škola získala
mezinárodní certifikaci IES
u International Education Society (IES), London, která již od roku
1997 certifikuje výhradně vzdělávací instituce, a to především
ve východní a střední Evropě. Výsledkem certifikace školy je
specifikace její úrovně, která je vyjádřena ratingem. Jedná se
o určitý stupeň z 12 bodové hodnotící stupnice. Kvalita školy je
pravidelně ověřována a její rating je každoročně aktualizován.
Certifikace školy je nejvíc užitečná pro studenty. Díky certifikaci mají
úspěšní absolventi zdejší školy příležitost získat uznávaný dokument
– IES certifikát. Tento certifikát prostřednictvím ratingu dokladuje
úroveň školy a tvoří tak společně s diplomem z VŠ, vysvědčením
ze střední školy, výučním listem, případně dalšími dokumenty,
ucelenou informaci pro budoucího zaměstnavatele.
IES certifikát je výborně uplatnitelný na domácím i zahraničním trhu
práce. Každému je srozumitelný, protože je standardně vydáván
v úředním jazyce a angličtině. Dle potřeby si lze vybrat i z dalších
více než 20 jazyků. Kromě informace o úrovni školy v daném roce
obsahuje IES certifikát rovněž dvojjazyčnou přílohu specifikující
profil absolventa, což jsou pro zaměstnavatele důležité informace   
o náplni studia a konkrétních odborných znalostech a dovednostech
držitele certifikátu.
Vlastnictví IES certifikátu jednoznačně zvyšuje šanci na získání
zaměstnání, protože jeho držitel má na pracovním trhu logickou
konkurenční výhodu před absolventy škol necertifikovaných.
IES certifikát je z důvodu ochrany před paděláním opatřen
ochrannými prvky – pečetí se zlatoražbou a hologramem. Identitu

První podmínkou pro získání IES certifikátu je úspěšné ukončení
studia, tzn. složení závěrečných zkoušek (státnice, maturita, výuční
list). Druhou podmínkou je uhrazení poplatku, jehož výši určuje škola.
Školy úhradu poplatku často usnadňují za pomocí spoření ve formě
nízkých, pravidelných částek.
Důležité upozornění: IES certifikát lze samozřejmě použít kdykoliv
v produktivním věku, to znamená, že svému držiteli může pomáhat
příštích několik desítek let. Proto je rozumné certifikát dobře uschovat
společně s vysvědčením.
IES je registrována v Anglii. Vaše dotazy zodpoví kancelář klientského
centra v Brně v České republice, kde sídlí také management IES.
Komunikujeme česky, anglicky a rusky.

Výběr z referencí na IES certifikáty
Díky certifikátu IES jsem neměla sebemenší problém s hledáním práce a mým
uplatněním. Nyní mi bylo nabídnuto místo na pozici farmaceutického technika.
Mám na starosti veškeré léky v lékárně a vyřizování žádostí domovů a nemocnic
na léky a ostatní zdravotnický materiál plus komunikace s pojišťovnami ohledně
receptů a řidiči ohledně rozvozu léků do domovů, nemocnic a lidem do domu.
Takže ještě jednou mnohokrát děkuji.
Jana Novotná, 13 Alexandra Terrace, King Edward Avenue, Dartford, Kent,
DA1 2HH, England (absolventka studijního oboru Diplomovaný farmaceutický
asistent na VOŠ zdravotnické v Olomouci)
V roce 2006 jsem odmaturoval na Střední průmyslové škole v Komárně
na Slovensku. Samozřejmě jsem si objednal Váš certifikát, abych si ověřil, že je
moje škola na mezinárodně akceptované úrovni. Na Slovensku a v Maďarsku
certifikát uznali bez problému a nabídli mi lepší pracovní místo. Byla to pro mě
velká výhoda.
Dávid Botlík,
absolvent studijního oboru Strojírenství

International Education Society Ltd., 207 Regent Street, London, W1B  3HH, Great Britain
Clients’ Centre & Management: International Education Society Ltd. – org. složka, Horní 32, Brno 639 00, Czech Republic
www.iescertificate.com; e-mail: ies@ies-info.com; tel.: +420 543 215 281, +420 543 215 282, +420 731 507 874

V průběhu spolupráce jsme našim studentům vydali více než 1650 certifikátů.
Díky certifikátům mají studenti větší šanci na polském i mezinárodním trhu
práce.
Katowice School of Economics in Katowice, Poland
Dosud více než 100 absolventů naší školy získalo mezinárodní certifikáty
IES. Některým z našich absolventů se podařilo najít pracovní místa v Evropě,
Americe, Turecku.
Voronezh Institute of High Technologies in Voronezh, Russia
Máme konkrétne informácie o tom, keď náš absolvent zaujímajúci sa
o prácu čašníka v Rakúsku bol na základe certifikátu považovaný za plne
kvalifikovaného, naproti tomu, jeho priateľka, z inej hotelovej akadémie,
avšak bez certifikátu bola zaradená ako pomocná pracovná sila. Naše spätné
informácie o opodstatnenosti certifikátu sú len pozitívne a na ich základe
odporúčame všetkým našim študentom, aby on požiadali. Aj napriek tomu, že
je nie veľmi vhodné obdobie na akékoľvek vedľajšie investície, a certifikát nie
je najlacnejší, žiaden zo študentov bez neho našu školu neopustí.
Hotelová akadémia, Banská Štiavnica, Slovakia
Certifikácia je istou garanciou kvality vzdelávania s možnosťou medzinárodného
porovnania. Každoročně si IES certifikát objedná viac ako 50 absolventov.
Stredná zdravotnícka škola, Košice, Slovakia
Odezva absolventů certifikovaných oborů je velice kladná. Absolventi pracující
v zahraničí, ve firmách se zahraniční účastí nebo tuzemských firmách mají
lepší výchozí pozici pro získání zaměstnání a dokladování kvalifikace.
Střední průmyslová škola a SOU, Pelhřimov, Czech Republic
V posledních letech někteří naši absolventi využili certifikátu při dokladování
úrovně svého vzdělání nejen v některých evropských zemích, ale také např.
v Austrálii a na Novém Zélandu. Stále více se objevují případy jednotlivců,
kteří si nechávají z důvodu práce v zahraničí dodatečně vystavit certifikát.
ŠKODA AUTO a. s., SOU strojírenské, odštěpný závod,
Mladá Boleslav, Czech Republic
Platnosť certifikátu po celom svete je pre študentov veľkou výhodou.
Svedčia o tom viaceré dodatočné žiadosti našich študentov o vydanie
certifikátu z rôznych štátov Európskej únie, kde sa zamestnali.
SOŠ stavebná, Trenčín, Slovakia
Od roku 1998 každoročně žiadame IES o 15–50 ks medzinárodných
certifikátov. Byť nositeľom medzinárodného certifikátu IES je veľké
pozitivum. Absolventi nemusia v zahraničí pracovať len vo veľkoskladoch
a jako au-pair. Sú plne kvalifikovaní a k tomu aj primerane ohodnotení.
Využili sme aj spôsob financovania certifikátu – žiaci si od prvého ročníka
šetria financie na účet k tomu zriadený.
Stredná odborná škola, Svit, Slovakia

