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NABÍDKA STUDIA PRO ŠKOLNÍ ROK

Studijní obor: 39-41-L/01
Délka a forma studia:
Dosažený stupeň vzdělání:
Způsob ukončení studia:
Získání certifikace:

2017/2018

AUTOTRONIK

4-leté studium, denní
Střední vzdělání s maturitou
Maturitní zkouška
VYSVĚDČENÍ O MATURITNÍ ZKOUŠCE

Charakteristika:

-

-

-

Absolvent je zaměřen na údržbu, diagnostiku a opravy elektronických prvků
motorových vozidel
Teoretická
výuka
a
odborný
výcvik
v předmětech
ELEKTRONIKA,
ELEKTROTECHNIKA, MOTOROVÁ VOZIDLA, ELEKTRICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
dávají absolventovi nadstandartní vědomosti a dovednostní základ (viz doporučený
učební plán)
Odborný výcvik ve 3. a 4. ročníku je posílen na 10,5 hodin dotace týdně s realizací
na předních servisech a diagnostických pracovištích HMC SILEZIA Neplachovice viz doporučený učební plán.
Získání svářečských průkazů – realizováno za částečnou úhradu
Součástí oboru je AUTOŠKOLA (ŘP skup. B a C) – nová vozidla DAF – bezplatně
NOVINKA – po ukončení třetího ročníku možnost získat výuční list v oboru
mechanik opravář motorových vozidel

Uplatnění absolventa:
diagnostik elektroniky motorových vozidel
dopravní a servisní technik
podnikatel v oblasti dopravy a oprav motorových vozidel
možnost pokračování ve studiu na VŠ (VŠB Ostrava,
VUT Brno, ČVUT Praha)
Přijímací zkoušky:
Pro školní rok 2017/2018 jsou pro všechny maturitní obory studia součástí přijímacího
řízení písemné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky, které se uskuteční 12.
4. 2017 a 19. 4 2017.
Kritéria přijetí:
a) Výsledky dosažené u písemné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky se
započítávají vahou 60%
b) Studijní výsledky dosažené ve 2. pololetí 8. třídy a v 1. pololetí 9. třídy ZŠ (studijní
průměry) se započítávají vahou 40%
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SE KONAJÍ:

7. 12. 2016

11. 1. 2017

od 8,00 do 18,00 hodin.

Individuální návštěvu školy lze domluvit na Vámi zvolený den a hodinu po telefonické
domluvě 552 304 078 – zástupce ředitele školy. Zájemce pozveme na jeden den
vyučování ve vybraném oboru, který se uskuteční po telefonické domluvě s ředitelem
školy v měsících leden až březen 2017.
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