
Jednotlivá zkouška v rámci maturitní zkoušky v souladu s § 113 zák Č.

56112004 Sb. školský zákon

Pracovní néaev - jednopředmětová maturitní zkouška vodohospodářské stavby

VOŠ a SŠ stavební Vysoké M;ito bude opět otevírat ve školním roce 201612017 dvouletý
přípravný kurz pro r,ry,konání výše uvedené maturitní zkoušky. Touto nabídkou se obracíme na
pracovníky Povodí a současné nebo budoucí provozovatele vodovodů a kanalizací (obcí).

Cílem přípravného kurzu je seznámit jeho účastníky s problematikou vodohospodářských
staveb v plné šíři v souladu se školním vzděIávacim programem oboru vodohospodářské
stavby, aby bylo možné zvládnout maturitní zkoušku. Součástí kurzu je tedy problematika
týkqící se nejenom tzv. ,,velké vodý', ale také tzv. ,,malé vody" - jimani pitné vody,ilprava a

distribuce.
Po absolvování tohoto dvouletého přípravného kurzu bude účastník připraven kvykonání
maturitní zkoušky a na základě žádosti o její vykonání řediteli školy bude tato zkouška
vykonána v řádném maturitním termínu (pro tento konkrétní kurz konec května 2018).

Zájemcí o maturitní zkoušku mohou požádat o vykonání zkoušky nejenom ústní, ale také
praktické, na kterou budou připraveni.

Absolvování této zkoušky bude držitele opravňovat kvýkonu oprávněné
o§oby pro provoz vodovodŮ a kanalizací.

Výuka bude probíhat zpravidla lx za měsíc ve dnech: čtvrtek, pátek, sobota (20

lyučovacích hodin), t1. za2 roky celkem 280 hodin v následujících předmětech:

Vodovody, Vodní stavby, Kanalizace, Hydrologie a hydraulika, Konstrukční cviČenÍ,

Akumulaóe vody, Čerpání vody, Vodní zdroje,Úprava vody, ČiStěni odpadních vod

V měsíci Ťtlnu 2016 by proběhla zahqovací schůzka s uchazeči, kde bude dohodnut
harmonograrn vzděIávání, včetně hodinových dotací jednotlivých předmětŮ s tím, že výuka
bude následovat v měsíci listopadu a dalších.

Účastník kurzu si po jeho absolvování rozšíŤi své znalosti o absolvované předměty

s následným absolvováním maturitní zkoušky.
Vykonáním jednotlivé maturitní zkoušky ústní i praktické si účastník rozšíŤí počet maturitních
předmětů, kteý má zapsán na maturitním vysvědčení ze svého předchozího středoškolského
studia.

ÚčastnickÝ poplatek za školní rok činí: 13.090.- Kč/os. + 217o DPH . celÝ kurz 26.180r
/os. + 217o DPH. Hradí se na základě zaslané faktury ze školv.


