
ŠVP pro dálkovou formu vzdělávání 
 
Délka vzdělávání  
- 5 let 
 
Dosažený stupeň vzdělání  
- úplné střední odborné vzdělání zakončené maturitní zkouškou 
 
Podmínky pro přijetí ke vzdělávání  
- stejné jako u denního studia 
 
Způsob ukončení vzdělávání 
- maturitní zkouška ve stejném rozsahu jako u denního studia 
 
Charakteristika ŠVP 
- dálková forma vzdělávání se uskutečňuje jako samostudium spojené s pravidelnými 
konzultacemi v rozsahu 200 hodin konzultací na rok 
- učební plán obsahuje stejné vyučovací předměty jako v denním studiu 
 
Vliv celoživotního vzdělávání na úpravu učebních osnov  
Učební osnovy jsou ovlivněny procesem celoživotního učení, které se stává nedílnou součástí 
způsobu života člověka. Systém celoživotního učení umožní kooperaci, překrývání a plynulé 
přechody mezi oblastmi zahrnujícími vzdělávání, zaměstnání a podnikání. Změny ve struktuře 
naší ekonomiky se projevují v požadavcích na vyšší úroveň kvalifikovanosti dospělých. 
Důraz se klade na kvalifikace oborově nespecifické povahy, tj. obecné kvalifikace (např. 
z oblasti informačních technologií, ovládání cizích jazyků, komunikace, týmové spolupráce 
aj.). Oborově specifické kvalifikace, tj. odborné kvalifikace jsou více závislé na situaci na trhu 
práce, na vývoji nových materiálů i technologických procesů. Je zapotřebí více počítat se 
změnami u obou druhů kvalifikací v průběhu produktivního života člověka.  
Vzdělávání dospělých plní funkci kvalifikační či rekvalifikační, inovační nebo specializační. 
Vede k získání stupně vzdělání potřebného pro přístup k dalšímu vzdělávání na vyšší úrovni.  
 
Specifika vzdělávání dospělých 
Vznikající vzdělávací program musí reagovat na obecnou situaci dospělých a jejich 
individuální vzdělávací potřeby z hlediska obsahu, metod výuky i kontroly studia. Při 
hodnocení výsledků studia je zapotřebí větší individualizace – individuální tempo učení či 
závěrečné hodnocení dospělých žáků. 
 
Vliv osobnostních specifik dospělých na výuku 
Dospělí žáci jsou obvykle zralejší, zkušenější, cílevědomější a spolehlivější než žáci denního 
studia. Na případné studijní neúspěchy reagují však citlivěji. Učitel je především 
konzultantem a rádcem při samostudiu. Učební cíl je realizován výhradně na základě 
partnerství a spolupráce. Základními didaktickými principy mají být vědeckost, propojování 
teorie s praxí, participativnost, soustavnost, přiměřenost, individuální přístup, názornost a 
trvanlivost. Oblast vzdělávání dospělých má spojovat klasické školné vyučovací metody a 
metody vyvinuté hlavně pro další profesní vzdělávání. Významným prostředkem ve 
vzdělávání jsou informační a komunikační technologie, umožňující žákům získávat informace 
pro samostudium a komunikovat se školou z domácího prostředí. 



Zakončení studia – maturitní zkouška (denní i dálkové studium) 
 

1. Český jazyk 
a) anglický jazyk 

2 Cizí jazyk 
b) německý jazyk 

žák se přihlásí 
k jednomu jazyku 

a) společenskovědní 
základ 

Společná část 
zadávaná MŠMT 

3. Volitelná 
zkouška b) informační 

technologie 

žák si volí jednu 
zkoušku 

4. Ústní zkouška z veřejné správy 
5. Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů 

Profilová část 
zadávaná školou 

6. Obhajoba ročníkové práce 
 

Dálkové studium VSČ 
              

Vzdělávací okruhy Počet hod.celkem 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 

Všeobecné vzdělávací předměty 

Český jazyk 60 12 12 12 12 12 

První cizí jazyk 100 20 20 20 20 20 

Konverzace v prvním cizím jazyce 40 0 0 10 12 18 

Druhý cizí jazyk 80 16 16 16 16 16 

Občanská nauka 24 0 0 6 6 12 

Dějepis 32 12 12 8 0 0 

Základy přírodních věd 40 15 15 10 0 0 

Matematika 74 18 16 14 12 14 

Literatura 40 8 8 8 8 8 

Výpočetní technika 50 20 10 10 4 6 

Odborné vzdělávací předměty 

Historie české správy 10 0 10 0 0 0 

Dějepisný seminář 10 0 0 0 10 0 

Právo 90 16 18 18 18 20 

Ekonomika 56 12 12 10 10 12 

Veřejná správa 100 20 20 20 20 20 

Účetnictví 38 0 0 14 14 10 

Cvičení ze správního řízení 32 0 0 0 12 20 

Aplikovaná psychologie 24 0 0 0 12 12 

Zeměpis 16 8 8 0 0 0 

Písemná a elektronická komunikace 60 15 15 16 14 0 

Společenská kultura 24 8 8 8 0 0 

Celkem 1000 200 200 200 200 200 



 


