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NABÍDKA UČEBNÍHO OBORU
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23-68-H/01 MECHANIK OPRAVÁŘ
MOTOROVÝCH VOZIDEL
3 – letý pro žáky ZŠ (Automechanik)
Charakteristika:
3-leté denní studium ukončené závěrečnou zkouškou
Výuka je rozdělena na část teoretického vyučování a část odborného výcviku
Absolvent umí provádět seřízení, údržbu a opravy silničních motorových vozidel
Absolvent v praxi používá diagnostická zařízení, speciální měřidla a montážní
prostředky
Absolvent dokáže diagnostikovat závady a stanovit postupy oprav
Absolvent získá zdarma oprávnění k řízení motorových vozidel skupiny B a C
Absolvent získává v rámci nepovinného předmětu svářečský průkaz vybrané
metody (ochranná atmosféra CO2, elektrický oblouk, plamenem) – za částečnou
úhradu
Absolvent pracuje v průběhu 3. ročníku na smluvních pracovištích – značkových
automobilových servisech v rámci odborného výcviku
Za produktivní práci v rámci odborného výcviku může žák dostat finanční
ohodnocení
EUROPASS – uznání kvalifikace získané odborným vzděláním v zemích EU

Přijímací zkoušky: se nekonají, rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno od 24. 4. 2019
Podmínky přijetí: prospěch na konci 8. třídy a v 1. pololetí 9. třídy ZŠ.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SE KONAJÍ :

14. 11. 2018

16. 1. 2019

od 8,00 do 18,00 hodin.

Individuální návštěvu školy lze domluvit na Vámi zvolený den a hodinu po telefonické
domluvě na čísle 552 304 078 – zástupce ředitele školy. Zájemce pozveme na jeden den
vyučování ve vybraném oboru, které se uskuteční po telefonické domluvě s ředitelkou
školy v měsících leden až březen 2019.
Na učební obor 23-58-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik) je po
ukončení studia možno navázat pokračováním ve studijním oboru 39-41-L/01
AUTOTRONIK s možností zařazení do 2. ročníku.
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MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL
učební plán
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