
ON – LINE STUDIEM 

K MATURITĚ 

STUDUJTE MODERNĚ! 

Milujete svobodu? 

Organizujete si rádi život po svém? 

Jste časově velmi vytíženi?  

Chcete si sami rozhodnout, kdy budete 

studovat a kdy budete mít volno? 

PRÁVĚ PRO VÁS JE TU E-LEARNING. 

PŘIPRAVTE SE K MATURITNÍ 

ZKOUŠCE  

PŘES INTERNET. 

 

Střední škola ekonomicko-

podnikatelská  

SPEKTRUM 

Naše studium je určeno jak absolventům 

základní školy (obor  63-41-M/02 Obchodní 

akademie), tak absolventům učebních oborů 

(obor 64-41-L/51 Podnikání). 

Je jedno, jestli nastupujete přímo ze 

školy, či jste studium ukončili již před 

roky.  

 

Ve studiu on – line má šanci každý. 

 

 

Proč studovat on-line? 

 úspora času a nákladů 

 rychlost a flexibilita vzdělávání 

 nemusíte nikam dojíždět  

 při intenzivní výuce se více 

soustředíte 

 vzděláváte se z pohodlí domova, 
kanceláře, ve volném čase, na 
služební cestě… 

 

Studijní obory  
 
• OBCHODNÍ AKADEMIE (63–41-M/02) je 

čtyřletý obor a je určen absolventům základní 

školy. Obor je zakončen maturitní zkouškou. 

Můžete jej absolvovat v denní, kombinované či 

distanční formě studia.  

 

• PODNIKÁNÍ (64-41-L/51) je nástavbový 

dvouletý nebo tříletý obor (podle zvolené formy) 

a je určen všem, kteří mají výuční list v 

jakémkoli tříletém učebním oboru. Zakončen je 

maturitní zkouškou. Lze jej absolvovat v 

dálkové, kombinované či distanční formě 

studia.  

 

• JEDNOPŘEDMĚTOVÉ STUDIUM  

je studium jednoho jediného předmětu, které je 

zakončeno maturitní zkouškou z tohoto 

předmětu. Student pracuje samostatně pomocí 

e-learningové podpory a s osobním 

konzultantem z řad našich pedagogů. Toto 

studium nenahrazuje úplné střední vzdělání, 

ale maturitní zkouška je celostátně uznána. 

Délka trvání je individuální, podle možností a 

schopností studenta, většinou jeden školní rok.  

 

 
 



 

 

 
 
 

O naší škole  
Střední škola SPEKTRUM je soukromou školou 
s dlouholetou tradicí. Své činnosti se věnujeme 
od roku 1994. Nabízíme tvůrčí atmosféru, v níž 
si každý si může najít formu studia, která mu 
vyhovuje. Naši učitelé jsou aprobovaní 
pedagogové s mnohaletými zkušenostmi  
s on-line výukou. U nás se tak mísí rodinná 
atmosféra s moderním pojetím výuky. 

Novinkou jsou též naše vlastní virtuální učebny 
a konferenční sály. 

 

Při maturitní zkoušce na jaře 2011 
uspělo 100% našich on – line  

studentů.  

Přidejte se k nim. 

 Formy studia na naší škole  

Nabízíme čtyři formy studia, z nichž si každý 
student může zvolit právě tu, která je pro něj 

nejvhodnější.  

 

• DENNÍ STUDIUM - touto formou lze studovat 

obor Obchodní akademie.  

 

• DÁLKOVÉ STUDIUM je možno u nás 

navštěvovat v oboru Podnikání. Se studenty se 

setkáváme jedenkrát týdně na šest hodin, 

studium trvá 3 roky.  

 

• KOMBINOVANÉ STUDIUM probíhá formou 

on-line výuky s učitelem a dále studenti 

pracují samostatně pomocí e-learningového 

programu Moodle a on-line podpory. 

V kombinované formě studia u nás můžete 

absolvovat obory Obchodní akademie (4leté 

studium) i Podnikání (2leté studium). 

 

• DISTANČNÍ STUDIUM je určeno všem, kdo 

jsou časově vytížení a rádi si organizují čas 

naprosto po svém. Studenti pracují samostatně 

pomocí on-line konzultací a e-learningového 

programu Moodle. Distančně u nás můžete 

studovat obory: Obchodní akademii (4 leté 

studium) i Podnikání (3leté studium).  

 

V distanční i kombinované formě studia se 

s učiteli a ostatními studenty osobně 

setkáte jen dvakrát ročně – vždy při 

pololetních zkouškách (v lednu a červnu).  

 

Abyste to neměli daleko, tak pololetní 

zkoušky pro Vás pořádáme také v Praze a 

v některém z větších moravských měst. 

 

 
Platba za studium 

 
Forma studia Kč za školní rok 

Denní 14 000,- 
Dálková 14 000,- 
Distanční 24 000,- 
Kombinovaná 24 000,- 
Jednopředmětové st. 10 000,- za kurz 

 

   
   

 

 

   
  

 
 

Střední škola ekonomicko-podnikatelská 

SPEKTRUM, s. r. o. Mladá Boleslav 

Boženy Němcové 482, 293 01 Mladá Boleslav 

Tel. 312 315 328, 608 102 102 

Email:: info@skolaspektrum.cz 

Web: www.skolaspektrum.cz 

IČ: 25139771 
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