Příprava pro získání úplné kvalifikace (UK) podle národní soustavy kvalifikací
a možnost vykonání závěrečných zkoušek (ZZ)
Naše SŠ je autorizována Ministerstvem průmyslu a obchodu k provádění zkoušek podle zákona
179//2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání znění a podle vyhlášky
208/2007 Sb. o podrobnostech stanovených k provedení uvedeného zákona.
Tento návod je určen zájemcům o získání středního vzdělání s výučním listem.
Skupiny oborů, obory a profesní kvalifikace (PK) včetně jejich určených částí jsou uveřejněny na
webových stránkách www.narodni-kvalifikace.cz . Naše SŠ má autorizaci pro obory Strojní
mechanik (zámečník), Truhlář, Instalatér, Tesař, Kameník, Zedník, Malíř a lakýrník.
Žadatel musí splňovat zdravotní způsobilost k výkonu povolání v příslušném zvoleném oboru.
Zahájení přípravy bude realizováno formou ukázek a zkušebním provedením předepsané zkoušky
určené žadatelem z předepsaných vybraných částí (PK) zvoleného oboru.
Další postup přípravy si může zájemce z určených částí profesní kvalifikace vybrat (sestavit) sám.
Obsah přípravy na zkoušku z jedné (určené) části PK.
1. Seznámení s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.
2. Podrobné seznámení uchazeče s částí praktické zkoušky.
3. Odborná příprava na jednotlivou zkoušku PK.
Časový plán a ocenění jednotlivé části přípravy (ceny jsou uvedeny vč. DPH)
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Doba přípravy na Cena přípravy na
zkoušku z jedné části zkoušku z jedné
PK
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K celkovému času přípravy je nutné připočíst 2 hod. na seznámení s pracovištěm a s požadavky
BOZP a PO. Cena za tuto činnost je 1200 Kč.
Pro zájemce, kteří nemají dostatečné praktické a teoretické zkušenosti z příslušnou PK nebo její
částí je možno dohodnout individuální přípravu.
Cena zkoušky z jedné PK je u každého oboru 4500 Kč.
Zkouška obsahuje: všechny zkoušky z jednotlivých (určených) částí jedné PK, vyhodnocení
jednotlivých zkoušek, vydání osvědčení o získání PK.
Účast a vykonání závěrečných zkoušek (ZZ) nebo vykonání opravné ZZ, které dokládá získání
středního vzdělání s výučním listem, je zdarma.
Konkrétní informace nebo konzultaci je možno získat a dohodnout na info@sslbc.cz. Přihlášení
zájemci budou moci využívat poradenství od přiděleného pedagogického průvodce.

