MOŽNOSTI DÁLKOVÉHO STUDIA
Čtyřleté studium
•

určeno pro každého, kdo splnil povinnou školní docházku základní školy

•

přihláška se podává na tiskopisu stanoveném MŠMT;

Zkrácená varianta čtyřletého studia
•

tzv. nástup do vyššího ročníku s podmínkou doplnění učiva za
předpokladu, že ředitel školy uzná předchozí vzdělání (ŘŠ může
rozhodnout o vykonání rozdílových zkoušek)

•

určeno pro všechny, kteří:
➢

již střední školu studovali, ale neukončili (nutno doložit dokladem
o předchozím vzdělání, od jehož doby dosažení neuplynulo více
než 10 let);

➢

mají ukončené střední vzdělávání s výučním listem (nutno doložit)

Dvouleté studium
•

určeno pro absolventy středních škol, kteří již mají ukončené
středoškolské vzdělání maturitní zkouškou (nutné doložit maturitní
vysvědčení) a chtějí si doplnit či rozšířit vzdělání v dalším oboru odbornou
maturitní zkouškou (maturitní zkoušku pak vykonávají pouze z odborných
profilových předmětů, všeobecné předměty jsou jim uznány i během studia);

KONTAKTNÍ OSOBY:
•

informace k přijímacímu řízení a administrativní záležitosti vyřizuje asistentka
ředitele školy Bc. Ivana Ondráčková
o telefon:
+420 774 704 043 nebo +420 466 921 836
o e-mail:
ivana.ondrackova@educapardubice.cz

•

dotazy týkající se studia a organizace výuky vyřizuje zástupce ředitele školy
Ing. Jitka Sýkorová
o

telefon

+420 774 704 075

o

e-mail:

jitka.sykorova@educapardubice.cz
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ORGANIZACE DÁLKOVÉHO STUDIA
•

Výuka probíhá každý čtvrtek od 15:00 dle stanoveného rozvrhu, nejpozději
však probíhá do 20:00 hodin

•

Výuka je rozložena do čtyř bloků (Týden 1-4), které odpovídají počtu čtvrtků
v měsíci. V každém bloku je jiné složení předmětů. Výjimečně se může stát, že
je výuka z organizačních důvodů (např. z důvodu prázdnin, státního svátku,
maturitních zkoušek apod.) přesunuta ze čtvrtka na úterý – studenti jsou s tímto
seznámeni ihned po zahájení každého pololetí nebo s dostatečným předstihem
u nepředvídatelných situací.

•

Výuka probíhá formou konzultací, v některých předmětech je učivo
procvičováno více dle časových možností, vždy je však kladen velký důraz
na samostudium. K samostudiu mohou studenti využít nejen doporučených
učebnic a odborné literatury, ale především školní e-learningový systém
Moodle, který je přístupný z webových stránek školy.

•

V lichých měsících (září, listopad, leden, březen, květen) se výuka uskutečňuje
ve škole za osobní účasti žáků i vyučujících.

•

V sudých měsících (říjen, prosinec, únor, duben, červen) se výuka
uskutečňuje distančním způsobem online (online konzultace přes Google
Meet + systém Moodle).

•

Klasifikace je průběžná dle náročnosti a časové dotace předmětu v rámci
celého pololetí (nemáme tzv. zkouškový systém v rámci zkouškového období)
– žáci jsou hodnoceni na základě testů, samostatných prací, úkolů apod.

VÝHODY DÁLKOVÉHO STUDIA
•

2. kolo přijímacího řízení bez jednotných přijímacích testů.

•

Na věku nezáleží!

•

Lze skloubit s rodinným i pracovním životem.

•

Individuální přístup a respekt.

•

Jeden den v pracovním týdnu v odpoledních hodinách..

•

Studium převážně distanční formou bez povinné docházky do školy.
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INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY
Škola OnLine
•

Aktuální informace k výuce, rozvrhu, klasifikaci, absenci aj. vždy po ruce.

Moodle
•

E-learningový systém – informace k výuce, studijní materiály, zadání
a odevzdávání úkolů, testy online, aj.

Microsoft
•

Balíček Office 365 – nejnovější verze kancelářského softwaru k instalaci až
na 5 zařízení.

Google
•

Google Apps for Education – školní e-mailová adresa umožní využívat služby
Google Hangouts, Google Meet, Google Drive, sdílené kalendáře, Google+, aj.

Adobe
•

Počítačové a mobilní aplikace ADOBE CREATIVE CLOUD – např. Photoshop,
Illustrator, InDesign, Premiere Pro, Acrobat DC, a mnoho dalších.
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