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Vážení,
ti z Vás, kteří jste se rozhodli prostudovat naši nabídku, si jistě uvědomujete rostoucí
význam vzdělání. Pokud hledáte možnost si jej doplnit nebo zvýšit a zakončit jej
MATURITOU, pak věřím, že si vyberete právě z nabídky, kterou Vám předkládáme.
Výuka v naší škole je již více jak 20 let organizována se zřetelem na co nejlepší uplatnění
v praxi a maturita je dnes téměř základní podmínkou pro společenské a profesní
uplatnění.
Rádi jdeme s dobou a sledujeme nejnovější trendy studia. Proto nabízíme možnost online studia, tedy možnost přípravy k maturitě přes internet.
Přeji Vám, abyste byli při svém výběru oboru a formy studia úspěšní a společně se svým
kolektivem kvalifikovaných pedagogů se těším na spolupráci s Vámi.

PhDr. Alena Varhanová
zřizovatelka školy
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Formy studia v naší škole
• kombinovaná a distanční
• čtyřleté studium v kombinované nebo distanční formě studia
obor 63-41-M/02 Obchodní akademie
• dvouleté studium v kombinované nebo distanční formě studia
obor 64-41-L/51 Podnikání (pouze pro vyučené)
obor 75-41-L/51 Sociální činnost (pouze pro vyučené, jen v kombinované formě)

Co je kombinovaná a distanční forma výuky
Kombinovaná i distanční forma studia je založena na samostatném studiu s využitím
komunikace se školou prostřednictvím internetu. Dále pak poskytujeme studentům
individuální studijní konzultace. Studium spočívá v tom, že studenti postupují svým
tempem a pracují v čase, který jim nejvíce vyhovuje, a to v domácím prostředí. Studují
jednak z textů speciálně připravených pro účely tohoto studia, jednak z učebnic
schválených MŠMT pro střední školy.
Pro vyučované předměty byly vytvořeny studijní
texty, které provázejí každý vyučovaný předmět
a téměř plně nahrazují výklad a vedení učitele
v hodině. Navíc studentům prostřednictvím krátkých
testů s klíčem poskytuje okamžitou informaci, zda
látku správně pochopili. Průvodce – kurz je
realizován v prostředí Moodle, což je zabezpečený
systém pro e-learning.
Do kombinované či distanční formy studia se hlásí
především časově a pracovně velmi vytížení jedinci,
podnikatelé, zaměstnanci českých i zahraničních
firem a zaměstnanci státní správy s neukončeným
středním vzděláním, profesionální sportovci,
modelky, lidé žijící nebo pracující částečně
v zahraničí, neúspěšní absolventi maturitních
zkoušek na jiných školách nebo všichni ti, jež splnili
povinnou školní docházku a z časových nebo
zdravotních důvodů nemohou navštěvovat denní
studium.

Moodle (čti múdl) je speciální
výukový program vyvinutý na
amerických univerzitách, který
se nepřetržitě zdokonaluje.
V současnosti je to
nejpoužívanější systém pro elearning, tedy jako podpora
pro distanční a kombinovanou
formu studia.
Systém obsahuje veškeré
výukové materiály, naleznete
v něm obrázky k výuce,
fotografie a poslechy (v cizích
jazycích). K prověřování vašich
znalostí jsou zde připravené
domácí úkoly a cvičné
i hodnocené testy.

Vstřícným krokem školy v případě zájmu studentů kombinované formy vzdělávání je
možnost zúčastnit se vyučovacích hodin v termínech, které jim vyhovují, a to převážně
z důvodu obtížnosti pochopení učiva formou samostudia.
Pokud má student v průběhu domácí přípravy jakékoliv dotazy, obrací se na vyučujícího
s dotazem prostřednictvím online konzultací, e-mailu nebo chatu.
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Rozdíl mezi kombinovanou a distanční formou je v organizaci studia. Zatímco distanční
forma je řízené samostudium, kombinovaná forma umožňuje účast studentů na online
výuce, nabízí jim řadu konzultačních hodin a na některých seminářích jsou prováděny
praktické činnosti. Cena za obě formy studia je shodná.
Dvakrát za rok se za osobní účasti žáků konají pololetní zkoušky. Vyučující na nich formou
písemných testů a ústního zkoušení prověřují získané znalosti. Aby studentovi mohla být
uzavřena klasifikace za pololetí, musí také vypracovat průběžné úkoly a testy.
Abyste to neměli daleko, tak zkoušky pořádáme také v Praze a obvykle i v některém
z větších moravských měst.
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Vzdělávání v oboru Podnikání
Kombinovaná i distanční forma studijního oboru Podnikání je dvouletá, zakončena
maturitní zkouškou.
Absolvent je připraven vykonávat ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní
a administrativní činnosti. Získané znalosti a dovednosti uplatní při řízení vlastní firmy
především v profesní oblasti, pro kterou se připravoval v předcházející přípravě
v konkrétním učebním oboru.
Přihlásit se může každý, kdo absolvoval tříletý učební obor. Předpokladem ke studiu je
základní počítačová gramotnost a přístup k počítači s internetem.
V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. je distanční i kombinovaná forma vzdělávání
umožněna každému zájemci. Může ji
využít např. student, který je na delším
Další informace najdete na stránce
pracovním nebo studijním pobytu
https://www.skolaspektrum.cz
v zahraničí, ten, kterého rodinné nebo
finanční poměry nutí začít pracovat již po
skončení povinné školní docházky, nebo náš krajan trvale žijící v jiné zemi. Touto formou
mohou studovat též cizí státní příslušníci, kteří zvládají český jazyk natolik, aby
porozuměli psanému textu a dokázali v češtině i komunikovat.

Obsahově odborná charakteristika studia oboru Podnikání
1. Rozsah učiva v jednotlivých předmětech je shodný ve všech formách studia.
2. Vyučovací předměty představují povinné minimum, které je obsahově závazné a je
dáno učebními dokumenty – RVP a ŠVP.
3. Student je za příslušné období hodnocen na základě prověření znalostí při
pololetních zkouškách s přihlédnutím k průběžné práci během školního roku
(včasnost a správnost vypracování domácích úkolů a testů).
4. Studium je zakončeno maturitní zkouškou v souladu s platnou školskou
legislativou.

Školné
Roční školné je 30 000 Kč
(možno platit ve 3 splátkách po 10 000 Kč).
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Učební plán oboru Podnikání – kombinovaná a distanční forma studia
název předmětu

zkratka

1. ročník

2. ročník

ČEJ

*

*

ANJ, NEJ, RUJ

*

*
*

1

Český jazyk

2

Cizí jazyk (výběr ANJ, NEJ, RUJ)

3

Literatura a dějiny

LID

*

4

Bezpečnost a zdraví

BZD

*

5

Matematika

MAT

*

*

6

Informační a komun. technologie

ICT

*

*

7

Písemná a ústní komunikace

PUK

*

*

8

Ekonomika

EKO

*

*

9

Právo

PRA

*

*

10 Účetnictví

UČE

*

*

11 Učební praxe

UPX

*

12 Odborná praxe

OPX

2 týdny
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Vzdělávání v oboru Sociální činnost
Kombinovaná forma studijního oboru Sociální činnost je dvouletá, zakončena maturitní
zkouškou.
Absolvent se uplatní jako pracovník sociálních služeb v různých ambulantních nebo
pobytových zařízeních a v terénních službách, při poskytování sociální pomoci dětem
i dospělým. Má vědomosti a dovednosti potřebné pro zajišťování přímé péče a osobní
asistence klientům, pro podporu jejich soběstačnosti a sociální aktivizaci. Má také
vědomosti a dovednosti uplatnitelné v managementu sociálních služeb.
Přihlásit se může každý, kdo absolvoval tříletý učební obor. Předpokladem ke studiu je
základní počítačová gramotnost a přístup k počítači s internetem.
V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. je
kombinovaná forma vzdělávání umožněna
Další informace najdete na stránce
každému zájemci. Může ji využít např.
https://www.skolaspektrum.cz
student, který je na delším pracovním
nebo studijním pobytu v zahraničí, ten,
kterého rodinné nebo finanční poměry nutí začít pracovat již po skončení povinné školní
docházky, nebo náš krajan trvale žijící v jiné zemi. Touto formou mohou studovat též cizí
státní příslušníci, kteří zvládají český jazyk natolik, aby porozuměli psanému textu a
dokázali v češtině i komunikovat.

Obsahově odborná charakteristika studia oboru Sociální činnost
1. Vyučovací předměty představují povinné minimum, které je obsahově závazné a je
dáno učebními dokumenty – RVP a ŠVP.
2. Student je za příslušné období hodnocen na základě prověření znalostí při
pololetních zkouškách s přihlédnutím k průběžné práci během školního roku
(včasnost a správnost vypracování domácích úkolů a testů).
3. Studium je zakončeno maturitní zkouškou v souladu s platnou školskou
legislativou.

Školné
Roční školné je 30 000 Kč
(možno platit ve 3 splátkách po 10 000 Kč).
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Učební plán oboru Sociální činnost – kombinovaná forma studia
název předmětu

zkratka

1. ročník

2. ročník

ČEJ

*

*

ANJ, NEJ, RUJ

*

*
*

1

Český jazyk

2

Cizí jazyk (výběr ANJ, NEJ, RUJ)

3

Literatura a dějiny

LID

*

4

Bezpečnost a zdraví

BZD

*

5

Ekonomika

EKO

6

Sociální politika a služby

SPS

*

7

Sociální právo

SOP

*

8

Přímá péče a asistence

PPA

*

*

9

Výchova a vzdělávání

VVZ

*

*

10 Aktivizační a volnočasové činnosti

AVČ

*

*

11 Počítačová gramotnost

POG

*

*

12 Sociální vztahy a komunikace

SVK

*

*

13 Učební praxe

UPX

*

14 Odborná praxe

OPX

2 týdny

*
*
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Vzdělávání v oboru Obchodní akademie
Kombinovaná i distanční forma studijního oboru Obchodní akademie je čtyřletá,
zakončená maturitní zkouškou.
Absolvent se uplatní především v ekonomické sféře např. jako ekonom, účetní, finanční
referent, referent marketingu, asistent, sekretářka, obchodní zástupce, referent ve státní
správě, bankovní a pojišťovací pracovník a v dalších ekonomicko-administrativních
funkcích a pozicích. Bude připraven rozvíjet i své vlastní podnikatelské aktivity.
Přihlásit se může každý, kdo ukončil povinnou školní docházku. Předpokladem ke studiu
je základní počítačová gramotnost a přístup k počítači s internetem.
V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) je distanční forma vzdělávání
umožněna každému zájemci. Může ji
využít např. student, který je na delším
Další informace najdete na stránce
pracovním nebo studijním pobytu
https://www.skolaspektrum.cz
v zahraničí, ten, kterého rodinné nebo
finanční poměry nutí začít pracovat již po
skončení povinné školní docházky, nebo náš krajan trvale žijící v jiné zemi. Touto formou
mohou studovat též cizí státní příslušníci, kteří zvládají český jazyk natolik, aby
porozuměli psanému textu a dokázali v češtině i komunikovat.
Distanční i kombinovanou formou je možné také dokončit studium započaté v jiné škole.
Předchozí roky studia je možné započíst, pokud se většina předmětů shoduje s oborem
obchodní akademie.

Obsahově odborná charakteristika studia oboru Obchodní akademie
1. Rozsah učiva v jednotlivých předmětech je shodný s rozsahem učiva v denní formě
vzdělávání.
2. Vyučovací předměty představují povinné minimum, které je obsahově závazné a je
dáno učebními dokumenty – RVP a ŠVP, distanční forma vzdělávání neobsahuje
pouze předmět tělesná výchova a odbornou praxi.
3. Student je za příslušné období hodnocen na základě prověření znalostí při
pololetních zkouškách s přihlédnutím k průběžné práci během školního roku
(včasnost a správnost vypracování domácích úkolů a testů).
4. Studium je zakončeno po čtyřech letech maturitní zkouškou v souladu s platnou
školskou legislativou.

Školné
Roční školné je 30 000 Kč
(možno platit ve 3 splátkách po 10 000 Kč).
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Učební plán oboru Obchodní akademie – kombinovaná a distanční forma
název předmětu

zkratka

1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč.

1

Český jazyk a literatura

ČJL

*

*

*

*

2

Anglický jazyk

ANJ

*

*

*

*

3

Německý / Ruský jazyk

NEJ/RUJ

*

*

*

*

4

Společenské vědy

SPV

*

*

*

*

5

Dějepis

DĚJ

*

6

Právo

PRA

*

*

*

*

7

Fyzika

FYZ

8

Chemie

CHE

9

Biologie

BIE

*

10 Matematika

MAT

*

*

*

*

11 Inform. a kom. technologie

ICT

*

*

*

*

12 Písemná a úst. komunikace

PUK

*

*

*

*

13 Ekonomika

EKO

*

*

*

*

14 Management

MAN

15 Hospodářský zeměpis

HOZ

16 Účetnictví

UČE

17 Odborná praxe

OPX

*
*

*
*

*

*

*

*

*

4 týdny
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Jednopředmětové maturitní studium
Jednopředmětové maturitní studium je příprava k maturitě pouze z jednotlivých
předmětů. Je určeno těm, kteří např. maturovali již před mnoha lety a rádi by si doplnili
své vzdělání o nové poznatky a informace v ekonomice, účetnictví, právu, cizím jazyce
nebo v informačních technologiích. Tímto způsobem u nás studují pracovníci
v bankovnictví, pojišťovnictví, obchodě, letušky, začínající podnikatelé, nebo ti, kteří se
po letech připravují na přijímačky na vysokou. Skládají maturitní zkoušku pouze
z jednoho předmětu a úspěšní absolventi obdrží Osvědčení o jednotlivé zkoušce. Žádné
předchozí vzdělání není podmínkou. Také dobu studia si určíte sami, jen k maturitě je
třeba se včas přihlásit.

Cena

Další informace najdete na stránce
https://www.skolaspektrum.cz

za přípravný kurz je 10 000 Kč.

Maturita bez studia
Jde o obdobu přípravy k maturitě, jako výše popsané příklady. Rozdíl je v tom, že uchazeč
o tuto formu není studentem (žádné) školy a připravit se k maturitě může během
několika měsíců. Tuto formu nabízíme pouze v oborech Obchodní akademie a Podnikání.
Podle školského zákona lze stupeň vzdělání bez předchozího vzdělávání ve střední škole
získat po úspěšném vykonání zkoušek ze všech předmětů stanovených rámcovým (RVP)
a školním vzdělávacím programem (ŠVP) příslušného oboru vzdělání za všechny ročníky
vzdělávání a úspěšným vykonáním maturitní zkoušky podle tohoto zákona.
Zájemcům o tuto formu doporučujeme osobní kontakt se školou, kde budou seznámeni
se všemi náležitostmi zkoušek a následného přihlášení k maturitě.

Cena
pro uchazeče s výučním listem
pro uchazeče se základním vzděláním

60 000 Kč
90 000 Kč
(je možno platit ve 2 splátkách)

Další informace včetně nezávazné přihlášky najdete na adrese
https://www.skolaspektrum.cz/maturita-bez-studia
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Jak se lze přihlásit ke studiu, k maturitě a jak to vše probíhá?
Začátek studia je stanoven od září. Pokud pošlete svou přihlášku a zaplatíte
administrativní poplatek (případně i školné), obdržíte pozvání k zahajovacímu
TUTORIÁLU. Na tomto tutoriálu Vás provedeme celým systémem vzdělávání na naší
škole. Obdržíte své přihlašovací údaje do výukového systému Moodle a seznámíme Vás
s prací v něm. Následně se stanete řádnými studenty, můžete se účastnit vyučování
online a konzultací s učiteli, začnete vypracovávat domácí úkoly a testovat si své znalosti.
Učitelé Vám zasílají opravené úkoly, jsou s Vámi v osobním styku přes Skype nebo
virtuální učebnu a společně s nimi si testujete své znalosti.
Každé pololetí je zakončeno zkouškami, na nichž je vaše osobní účast povinná. Pokud
zvládnete zkoušky, postoupíte do dalšího ročníku a ve druhém pololetí posledního roku
studia Vás škola přihlásí k maturitní zkoušce. Její řádný termín je vždy na přelomu května
a června, náhradní a opravný termín probíhá v září.

Ze kterých předmětů můžete u nás maturovat?
Státní část
• český jazyk a literatura
• cizí jazyk (anglický, německý, ruský)
nebo matematika

Profilová část
• obhajoba maturitní práce
• jeden odborný předmět dle
studijního oboru
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Rekvalifikační, profesní, kvalifikační kurzy
Elektronická podpora vzdělávání, ať už zaměstnanců, studentů a žáků škol nebo
veřejnosti, se stává významným racionálním nástrojem učebního procesu. Správně
nastavená e-learningová výuka je úsporná časově, prostorově i ekonomicky a v mnoha
případech může zcela nahradit výuku prezenční.
Naším cílem není úplně eliminovat tolik potřebný lidský kontakt. I prezenční výuka však
může být efektivně doplněna e-learningovou formou a Vám se rozšíří možnost
vzdělávání mimo časově a prostorově omezený rámec instituce.
Mezi elektronické podpory vzdělávání patří jak jednotlivé výukové materiály, kterými
mohou být prezentace, obrázky, animace, videa a další komponenty a v neposlední řadě
ucelené kurzy obsahující motivační i evaluační prvky.
A co pro zájemce děláme my? Nabízíme, co umíme:
•
•
•
•
•
•
•
•
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kurzy na různých úrovních znalostí frekventantů,
online školení správců systému,
prezenční i online školení uživatelů výukového systému Moodle,
grafický návrh vlastního prostředí pro tvorbu e-learningu,
konzultace a odborná pomoc při rozhodování o nasazení systému LMS Moodle,
pomoc při přípravě prvního kurzu,
podpora firemního vzdělávání,
přijedeme za Vámi, naučíme lektory i správce, jak na to.

Kde nás najdete?
na webové adrese:
https://www.skolaspektrum.cz
vždy na e-mailových adresách:
•
•
•
•
•

sekretariát školy
ředitelka školy
zřizovatelka školy
váš průvodce studiem
garant Maturity bez studia

info@skolaspektrum.cz
reditelka@skolaspektrum.cz
zrizovatelka@skolaspektrum.cz
tutor@skolaspektrum.cz
mbs@skolaspektrum.cz

vždy na telefonu:
•
•
•
•
•

sekretariát školy
ředitelka školy
zřizovatelka školy
váš průvodce studiem
garant Maturity bez studia

+420 772 276 037
+420 608 537 051
+420 602 276 027
+420 608 102 102
+420 604 826 035

na poštovní adrese:
Střední škola Spektrum Mladá Boleslav, s.r.o.
Steckerova 189/1
293 06 Kosmonosy
Škola Spektrum je zapsána v Rejstříku škol ČR, viz http://rejskol.msmt.cz/.
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10 důvodů, proč u nás studovat
1. NECHODÍTE DO ŠKOLY
Ušetříte spousty času a peněz za dojíždění do školy.

2. VÝUKA PROBÍHÁ PŘES POČÍTAČ
Jsme první střední škola, kde veškerá výuka probíhá pouze přes internet –
studujete z pohodlí domova.

3. NENAKUPUJETE UČEBNICE
Studijní materiály najdete v naší virtuální škole. Můžete získat též tablet, který
Vám umožní mít školu vždy u sebe.

4. NEMUSÍTE OMLOUVAT ABSENCI
Pokud se nemůžete zúčastnit výuky, nevadí, látku se naučíte samostudiem. Nikdo
po Vás nebude požadovat omluvenky. Účast na výuce je též dobrovolná.

5. NESTRESUJETE SE NÁHODNÝM ZKOUŠENÍM
V běžné škole musíte být připraveni na každou hodinu, protože nevíte, kdy
můžete být zkoušeni. V naší škole odevzdáváte domácí úkoly a vypracováváte
testy, předem víte termíny odevzdání, takže stres z náhodného zkoušení odpadá.

6. DO ŠKOLY POUZE 2X ROČNĚ
Školu navštívíte pouze dvakrát ročně. Vždy na konci pololetí musíte složit
pololetní zkoušky ze svých předmětů za přítomnosti pedagogů. Studium
umožňujeme i těm, kteří jsou dlouhodobě v zahraničí.

7. PROKLIENSKÝ PŘÍSTUP
Děláme vše proto, abychom vyšli našim studentům vstříc, proto pololetní
zkoušky organizujeme na třech místech v republice (Praha, Přerov, Mladá
Boleslav). Záleží pouze na Vás, kam se na pololetní zkoušky přihlásíte.

8. SAMOSTATNOST V ORGANIZACI STUDIA
Vy si určujete, kdy budete věnovat čas studiu (ráno, odpoledne, večer, v noci,
o víkendu).

9. RODINNÝ PŘÍSTUP
Velmi si zakládáme na individuálním přístupu k našim studentům. Pracujeme jako
rodinná firma.

10. NEJLEPŠÍ INVESTICE
Studium u nás je nejlepší investicí do Vaší budoucnosti.

www.skolaspektrum.cz
Studijní katalog vydala v roce 2022 společnost
Střední škola Spektrum Mladá Boleslav, s.r.o.
jako publikaci pro vnitřní potřebu a studenty školy.

