
REKVALIFIKAČNÍ STUDIUM – základní informace 

Rekvalifikační studium je určeno absolventům středních škol jiných učebních a studijních 

oborů i absolventům VŠ. Studium je dvouleté završené závěrečnou zkouškou, poté získáním výučního 

listu. 

Studium probíhá ve škole (organizační a kontrolní semináře) v Podkovářské či na odborných 

pracovištích pod vedením odborného garanta rekvalifikace. 

Učební plán – platné pro všechny obory 

pololetí 
/ročník 

info 
seminář 

Teoretická výuka (počet hodin) 
Praktická 

výuka 
Techno- 

logie 
Materiá- 

ly 
Techn. 

kreslení 
Výtvar. 
vých. 

Dějiny 
umění 

Celkem 
hod. 

týdně 
Celkem 

I./R1 1 3 3,5 4 3 2,5 15 8 160 

II./R1 0 4 1,5 2,5 4 5 17 8 160 

I./R2 1 4 0 0 1 3 8 8 160 

II./R2 1 5 0 0 0 2 7 8 80 

Celkem 3 16 5 6,5 8 11,5 47 x 560 

  dělení dle oborů semináře společné pro všechny žáky   

 

Organizační a kontrolní semináře jsou organizovány třikrát během studia.  

Zkoušky během studia 

Každé pololetí je ukončeno zkouškami z jednotlivých předmětů. Termíny zkoušek ve zkouškovém 

období si domlouvají studenti samostatně s vyučujícími. 

 

Zajištění odborného výcviku 

OV probíhá pouze u mistrů v dílnách, které jsou uvedeny ve Studijním řádu rekvalifikačního studia.  

Závěrečná zkouška 

Dvouleté studium je zakončeno jednotnou závěrečnou zkouškou (JZZ), té musí předcházet složení 

všech předepsaných zkoušek ve zkouškovém období studia rekvalifikace.  JZZ je shodná se zkouškou 

učňů v klasické formě učení (tříleté obory). Tj. zkouška se skládá z písemné, praktické a ústní části. 

Písemná část se koná v termínu určeném vyhláškou (přesné datum se bude studentům sděleno na 

posledním informačním semináři) v prostorách školy z předmětů, které jsou opět pro jednotlivé 

obory určené vyhláškou (Technologie, Materiály, Dějiny umění). V praktické části vypracuje uchazeč 

technickou dokumentaci závěrečného díla a vlastní dílo pod dohledem svého garanta. Ústní část 

proběhne v SOŠ v červnu před zkušební komisí.  

 

Školné 

Od 1. 1. 2021 činí v teoretické výuce 10.000,- Kč, a za praktické vyučování (pokud se týká 

Uměleckého kováře ve školní dílně – 15.000,- Kč; u ostatních oborů dle domluvy s garantem 

odborného výcviku vzhledem k nákladům jeho dílny).  

Od 1. 1. 2023 činí v teoretické výuce 15.000,- Kč, a za praktické vyučování (pokud se týká 

Uměleckého kováře ve školní dílně – 15.000,- Kč; u ostatních oborů dle domluvy s garantem 

odborného výcviku vzhledem k nákladům jeho dílny).  

 


