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NABÍDKA STUDIA PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
Studijní obor: 41-45-M/01 MECHANIZACE A SLUŽBY

Zaměření: B. TECHNICKÁ ADMINISTRATIVA (TeA)
(vhodné pro děvčata i chlapce)
Charakteristika:
-

-

4-leté studium zakončené maturitní zkouškou
zaměření na ekonomické, účetní a sekretářské práce, základní
znalosti a dovednosti v technických oborech
znalost jednoduchého a podvojného účetnictví, daňové evidence a
účetnictví
povinný jeden cizí jazyk (druhý nepovinný)
základy marketingu, managementu a práva, výuka technické
administrativy a obchodní korespondence (psaní na stroji),
hospodářská korespondence
součástí oboru je autoškola (ŘP skup. T,B a C) – nová vozidla
HYUNDAI, DAF, OPEL CORSA
získání řidičského oprávnění bezplatně
EUROPASS – uznání kvalifikace získané odborným vzděláním
v zemích EU
NOVINKA – v rámci výuky se žáci mohou připravit na
vykonání státní zkoušky z psaní na klávesnici, žák hradí
pouze administrativní poplatek za vykonání zkoušky

Uplatnění absolventa:
- obchodní a zprostředkovatelská činnost
- asistent-ka podnikatele
- vedení účetní agendy
- práce ve státní správě
- referent pro zásobování
- živnostenská oblast
Přijímací zkoušky:
Pro školní rok 2019/2020 jsou pro všechny maturitní obory studia součástí přijímacího
řízení písemné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky, které se uskuteční
12. 4. 2019 a 15. 4 2019.
Kritéria přijetí:
c) Výsledky dosažené u písemné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky se
započítávají vahou 60%
d) 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 :

15. 11. 2017

11. 1. 2018

od 8,00 do 18,00 hodin.

Individuální návštěvu školy lze domluvit na Vámi zvolený den a hodinu po telefonické
domluvě s ředitelkou školy. Zájemce současně zveme na jeden den vyučování ve
vybraném oboru, který se uskuteční po telefonické domluvě s ředitelkou školy
552 304 079 v měsících leden až březen 2019.
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TECHNICKÁ ADMINISTRATIVA
učební plán
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