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Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí 
  

 

Studium formou kurzů jednotlivých předmětů 

 oboru Dopravní prostředky 2023/24 

 

Základní informace: 
 

Vážená paní, vážený pane, 

na základě zájmu jsme připravili Kurzy jednotlivých předmětů oboru Dopravní prostředky 

(kód oboru: 23-45-M/01), po jejichž absolvování bude absolvent kurzů moci vykonat 

zkoušky z jednotlivých předmětů. 

V případě úspěšného absolvování těchto zkoušek účastník získá Osvědčení 

z jednotlivých předmětů, na jehož základě se bude moci přihlásit k vykonání řádné 

maturitní zkoušky. 

 

 

Cíl kurzu: Připravit zájemce k úspěšnému složení zkoušek z jednotlivých předmětů 

daného oboru, a tím splnit podmínky k získání středoškolského vzdělání 

(podle znění Zákona č.561/2004 Sb. § 114). 

 Zkoušky se dělají ze všech předmětů oboru Dopravní prostředky, 

  tzn. 22 předmětů = 22 zkoušek. 

 Na základě této kvalifikace se bude moci absolvent přihlásit k maturitní 

zkoušce. 

 

 

Organizace: Studium je organizováno konzultacemi a samostudiem. Na závěr bude 

přezkoušení v rozsahu stanoveném učebním plánem.  

 

 

Organizace konzultací: 

 

1. Studium je zahájeno úvodními konzultacemi z jednotlivých předmětů. 

Na těchto konzultacích budou účastníkům vysvětleny okruhy 

požadovaných vědomostí, studijní literatura, požadavky 

na přezkoušení. 

2. Samostudium účastníka. V tomto období bude účastník provádět 

samostudium a konzultace s lektory mohou probíhat prostřednictvím 

e-mailů nebo telefonem. 

3. Po období samostudia proběhnou další konzultace, po kterých bude 

vždy opět následovat samostudium. 

4. V případě potřeby může být organizováno „doučování“, které je nad 

rámec daných konzultací. 

 

Zkoušky:  Po absolvování konzultací budou absolventi Kurzů jednotlivých předmětů 

vykonávat zkoušky z každého předmětu. 

   

 

Osvědčení: Úspěšní absolventi zkoušek obdrží Osvědčení o vykonání zkoušky 

z jednotlivých předmětů s vyznačenou známkou daného předmětu. 
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Kurzy jednotlivých předmětů organizujeme dle školského zákona č. 561/2004 Sb. § 114 

odst. 1, 2, 4 a 5. 

Maturitní zkoušky návazně konáme podle § 113d školského zákona po předchozím 

vykonání zkoušek ze všech předmětů stanovených rámcovým a školním vzdělávacím 

programem za všechny ročníky vzdělávání. 

 

Konzultační hodiny (kurzy) teorie budou probíhat v budově naší školy: 

Dukelská 313, 562 01 Ústí nad Orlicí 

Konzultační hodiny (kurzy) praxe budou probíhat v našem středisku praktické výchovy:  

Třebovská 348, 562 01 Ústí nad Orlicí 

 

Informační schůzka: bude upřesněna 

    

Začátek studia: září 2023 

Předpokládaný konec studia: duben 2024 

Závěrečné zkoušky z jednotlivých předmětů: únor a duben 2024 

 

Vykonání maturitních zkoušek: květen 2024 

 

Konzultační bloky: během období září 2023 – duben 2024 se studenti budou zúčastňovat 

13 konzultačních bloků 

 

Jeden konzultační blok je složen z: 

pátek celý den - teorie 

sobota celý den – teorie 

 

+ 5x za celou dobu studia bude ještě provedena výuka v předmětu Praxe a to ve čtvrtek 

odpoledne 15:00 – 19:00 hod (1x září, 1x listopad, 1x leden, 1x únor a 1x březen) 

 

Časový plán konzultačních bloků: 1x září, 2x říjen, 2x listopad, 1x prosinec, 2x leden, 

 2x únor, 2x březen. Přesný časový plán bude určen později. 

 

Učebnice si zajišťuje každý sám, škola vydá seznam učebnic, které budou ke studiu potřeba. 

 

 

Cena studia: 40.000,- Kč 

 

Studium lze zaplatit na začátku studia najednou nebo na 3 určené splátky. 

 

 

Zodpovědná za kurzy: 

Pavel Jantač 

Školicí středisko 

Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí 

Dukelská 313 

562 01 Ústí nad Orlicí 

Tel: 468 002 516 

Mob: 733 557 098 

E-mail: jantac@skola-auto.cz 

www.skola-auto.cz 
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