Kritéria pro přijímání zaměstnanců společnosti ŠKODA AUTO
do 1. ročníku ŠKODA AUTO a. s., SOU strojírenského, odštěpný
závod, ve školním roce 2019/2020
Dálkové studium ukončené závěrečnou zkouškou s výučním listem
Určeno pouze pro kmenové zaměstnance společnosti ŠKODA AUTO, kteří jsou minimálně vyučeni
ve strojírenském oboru. Studium je tříleté, realizuje se ve zkrácené formě (2 roky) na základě uznání
všeobecně vzdělávacích předmětů a strojírenských odborných předmětů z předcházejícího studia. Výuka
probíhá v teoretické a praktické výuce formou konzultací, počet hodin výuky je dán platnými předpisy pro
dálkovou formu.

Přehled oborů a předpokládaný počet přijímaných uchazečů
26-57-H/01

AUTOELEKTRIKÁŘ

20

Studium bude zahájeno při minimálním počtu 10 uchazečů v nabízeném oboru.

Rozsah a organizace výuky
Teoretická výuka probíhá 1x týdně od 14:30 hod., konzultace má 6 vyučovacích hodin.
Pro stanovení klasifikace v 1. a 2. pololetí je určeno zkouškové období. Praktická výuka probíhá
na odborných pracovištích školy, rozpis konzultací a konzultační dny jsou stanoveny na každé pololetí
příslušným učitelem odborného výcviku a skupinovým učitelem odborného výcviku. Rozsah jedné konzultace
je 7 vyučovacích hodin.

Přijímací řízení
Všichni uchazeči – zaměstnanci společnosti ŠKODA AUTO budou přijati bez přijímacích zkoušek.
Přihlášku ke studiu, informace k jejímu vyplnění a odevzdání a další informace ke studiu obdrží uchazeči
osobně na studijním oddělení SOUs v 1. patře budovy V12B, č. dveří 109.
V případě velkého zájmu uchazečů bude pořadí uchazečů stanoveno dle data odevzdané přihlášky.
Vyplněnou přihlášku, včetně potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu a souhlasu nadřízeného, podají
uchazeči nejpozději do 01.03.2019 řediteli školy (termín odevzdání je určen § 60b, odst.
2 školského zákona). Povinnou součástí přihlášky je kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Přihlášky, které nebudou mít požadované náležitosti nebo budou podány po uvedeném termínu, nebudou do
přijímacího řízení zařazeny.
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Dálkové studium ukončené závěrečnou zkouškou s výučním listem
Určeno pouze pro kmenové zaměstnance společnosti ŠKODA AUTO, kteří splnili povinnou školní docházku
nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky. Studium je tříleté, realizuje
se v teoretické a praktické výuce formou konzultací, počet hodin výuky je dán platnými předpisy pro dálkovou
formu.

Přehled oborů a předpokládaný počet přijímaných uchazečů
23-56-H/01

OBRÁBĚČ KOVŮ

20

Studium bude zahájeno při minimálním počtu 10 uchazečů v nabízeném oboru.

Rozsah a organizace výuky
Teoretická výuka probíhá 1x týdně od 14:30 hod., konzultace má 6 vyučovacích hodin.
Pro stanovení klasifikace v 1. a 2. pololetí je určeno zkouškové období. Praktická výuka probíhá
na odborných pracovištích školy, rozpis konzultací a konzultační dny jsou stanoveny na každé pololetí
příslušným učitelem odborného výcviku a skupinovým učitelem odborného výcviku. Rozsah jedné konzultace
je 7 vyučovacích hodin.

Přijímací řízení
Všichni uchazeči – zaměstnanci společnosti ŠKODA AUTO budou přijati bez přijímacích zkoušek.
Přihlášku ke studiu, informace k jejímu vyplnění a odevzdání a další informace ke studiu obdrží uchazeči
osobně na studijním oddělení SOUs v 1. patře budovy V12B, č. dveří 109.
V případě velkého zájmu uchazečů bude pořadí uchazečů stanoveno dle data odevzdané přihlášky.
Vyplněnou přihlášku, včetně potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu a souhlasu nadřízeného, podají
uchazeči nejpozději do 01.03.2019 řediteli školy (termín odevzdání je určen § 60b, odst.
2 školského zákona). Povinnou součástí přihlášky je kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Přihlášky, které nebudou mít požadované náležitosti nebo budou podány po uvedeném termínu, nebudou do
přijímacího řízení zařazeny.

Mladá Boleslav 31. ledna 2019

Ing. Martin Slabihoudek
ředitel školy
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