
 
 

 
Příloha P 5.6 – 2020 

 

Zkrácená forma vzdělávání 
 

Máte-li zájem si rozšířit své ukončené středoškolské vzdělání (vyučen nebo maturita) o výuční list v oborech, o které je na 

trhu práce poptávka? Tato forma denního vzdělávání je bezplatná a žákům do 26 let věku stát platí i pojištění. 

 

Připravujeme 1 leté denní zkrácené studium od 1.9.2020 
 

Návrh oborů zkráceného studia v denní formě po dobu 1 roku pro příbuzné obory 

Výuka bude organizována 1 den v týdnu teoretická výuka odborných předmětů a 4 dny odborného výcviku v rámci školy. 

 

Zkrácené studium     pro vyučené nebo s maturitou 

 

36-66-H/01 Montér suchých staveb    36-67-H/01 Zedník nebo Obkladač 

        36-47-M/01 Stavebnictví 

 

36-67-H/01 Obkladač     36-67-H/01 Zedník  

        36-66-H/01 Montér suchých staveb 

        36-47-M/01 Stavebnictví 

 

 



36-67-H/01 Zedník     36-67-H/01 Obkladač 

        36-66-H/01 Montér suchých staveb 

        36-47-M/01 Stavebnictví 

33-56-H/01 Truhlář     33-41-L/01 Operátor dřevařské a nábyt.výroby 

           

 

 

V oborech, které se v regionu Moravskoslezského kraje nevyučují?  

 

 

36-52-H/02 Mechanik plynových zařízení  36-52-H/01 Instalatér 

        39-41-L/02 Mechanik instalačních zařízení 

        36-45-M/01 TZB 

 

36-58-H/01 Montér vodovodů a kanalizací … 36-52-H/01 Instalatér 

        39-41-L/02 Mechanik instalačních zařízení 

        36-45-M/01 TZB 

 

36-67-H/02 Kamnář     36-67-H/01 Zedník + Obkladač 

        36-47-M/01 Stavebnictví 

 

Naše škola předjedná firmy, které budou mít zájem o spolupráci se školou a zveřejní je na webových stránkách školy. 

Zájemci se podle uvedených kontaktů mohou spojit s vybranou firmou, která jim potvrdí dohodu na přihlášce. 

 

Podmínkou přijetí bude smlouva mezi žákem a firmou, kde žák bude vykonávat odborný výcvik. 

Škola osloví firmy a ty připraví svou nabídku, se kterou seznámí zájemce (v učilištích nebo průmyslovkách, na webových 

stránkách SŠ stav. a dřevo., OVA www.soustav-ostrava.cz, úřadů práce, Atlas školství, firmy apod.). 

Zájemci podepíší s firmou smlouvu o budoucí smlouvě a zašlou přihlášku ke vzdělávání. 

http://www.soustav-ostrava.cz/


Organizace výuky zkrácené formy vzdělávání s denní docházkou 

Při samostatné třídě zkráceného studia, může být i víceoborová, bude výuka organizována 1 den v týdnu teoretická výuka 

odborných předmětů a 4 dny odborného výcviku, kdy žák musí vykonat rozdílové zkoušky z odborných předmětů. 

  
nebo  

 

při jednotlivém zájmu bude zájemcům uznáno hodnocení všeobecně vzdělávacích předmětů a po konzultacích z odborných 

předmětů, budou konat rozdílové zkoušky s možností soustředěné docházky do odborného výcvik (1.rok -1.pol.1.ročníku za 

1.ročník a po úspěšném vykonání rozdílových zkoušek za 1.ročník lze požádat v 2.pololetí o přeřazení do 2.ročníku, 2 rok - 

3.ročník a příprava k ZZ). 

 

 

Další informace sledujte na webových stránkách školy www.soustav-ostrava.cz v záložce - Pro uchazeče. 

 

 

 

Zpracoval: Ing. Jan Štursa 

http://www.soustav-ostrava.cz/

