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akreditace MŠMT  ČR  
 
Maturitní studium 
 
- kombinované dvouleté – on-line studium 

- dálkové tříleté 

- distanční tří nebo čtyřleté – on-line studium 

- denní čtyřleté 

- příprava k maturitě z jednotlivých předmětů 

- rekvalifikační, profesní, kvalifikační kurzy 
 

 
 

 
Škola SPEKTRUM je zapsána v Rejstříku škol ČR. 

 
 
 
 
 
 
 



Strana 2 (celkem 12) 

 
 

 
 

 
 
Vážení, 
ti z Vás, kteří jste se rozhodli prostudovat naši nabídku, si jistě uvědomujete ros-
toucí význam vzdělání. Pokud hledáte možnost si jej doplnit nebo zvýšit a zakon-
čit jej MATURITOU, pak věřím, že si vyberete právě z nabídky, kterou Vám před-
kládáme. 
Výuka v naší škole je již více než 16 let organizována se zřetelem na co nejlepší 
uplatnění v praxi a maturita je dnes téměř základní podmínkou pro společenské a 
profesní uplatnění.  
Rádi jdeme s dobou a sledujeme nejnovější trendy studia. Proto nabízíme mož-
nost on-line studia, tedy přípravy k maturitně přes internet. 
 
Přeji Vám, abyste byli při svém výběru oboru a formy studia úspěšní a společně 
se svým kolektivem kvalifikovaných pedagogů se těším na spolupráci s Vámi. 
 
 
   

 
                                           
                                       
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PhDr. Alena Varhanová, zřizovatelka školy 
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Kde nás najdete 

 
na webové adrese: www.skolaspektrum.cz 
 
vždy na e-mail adresách: 
info@skolaspektrum.cz     - sekretariát školy 
alena.varhanova@skolaspektrum.cz       - zřizovatelka 
alex.varclova@skolaspektrum.cz           - ředitelka školy 
 
na adrese:       ul. Boženy Němcové 482, Mladá Boleslav 
 

      vždy na telefonu:  +420 602 276 027  - zřizovatelka školy       
                                   +420 608 537 051  - ředitelka školy 
      +420 312 315 328,  312 312 842       -  sekretariát školy 
      
      +420 608 102 102  - průvodce studiem (tutorka Marta) 

    
 

 

      

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.skolaspektrum.cz/
mailto:info@skolaspektrum.cz
mailto:alena.varhanova@skolaspektrum.cz
mailto:alex.varclova@skolaspektrum.cz
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Formy studia v naší škole 
 

DISTANČNÍ, KOMBINOVANÁ, DÁLKOVÁ nebo DENNÍ 
 
ČTYŘLETÉ STUDIUM 
obor 63-41-M/02 Obchodní akademie (v jakékoliv formě pro kohokoliv) 
 
TŘÍLETÉ v  DISTANČNÍ formě  a DVOULETÉ v KOMBINOVANÉ formě studia 

obor 64-41-L/51 Podnikání (pouze pro vyučené) 
 
 
 
 
                                                                                              

Co je distanční a kombinovaná forma výuky 

Distanční i kombinovaná forma studia je založena na samostatném studiu  
s využitím komunikace se školou prostřednictvím internetu. Dále pak poskytujeme studentům 
individuální studijní konzultace.  Studium spočívá v tom, že studenti postupují svým tempem 
a pracují v čase, který jim nejvíce vyhovuje, a to v domácím prostředí. Studují jednak z textů 
speciálně připravených pro účely tohoto studia, jednak z učebnic schválených MŠMT pro 
střední školy.  

Pro vyučované předměty byly vytvořeny studijní texty, které provázejí každý vyučovaný 
předmět a téměř plně nahrazují výklad a vedení učitele v hodině. Navíc studentům prostřed-
nictvím krátkých testů s klíčem poskytuje okamžitou informaci, zda látku správně pochopili. 

Průvodce – kurz je realizován ve jmenovaném prostředí  (čti múdl), což je 
zabezpečený systém pro e-learning.   
 
Jedná se tudíž o individualizovanou výuku, která nevyžaduje přítomnost učitele. Do 
distanční formy studia se hlásí především časově a pracovně velmi vytížení jedinci, podnika-
telé, zaměstnanci českých i zahraničních firem a zaměstnanci státní správy s neukončeným 
středním vzděláním, profesionální sportovci, modelky, lidé žijící nebo pracující částečně v 
zahraničí, neúspěšní absolventi maturitních zkoušek na jiných školách nebo všichni ti, co 
splnili povinnou školní docházku a z časových nebo zdravotních důvodů nemohou navštěvo-
vat denní studium. 
 
Vstřícným krokem školy v případě zájmu studentů distanční / kombinované formy vzdělávání 
je možnost zúčastnit se vyučovacích hodin v jiné formě vzdělávání v termínech, které jim 
vyhovují, a to převážně z důvodu obtížnosti pochopení učiva formou samostudia nebo pro-
cvičení praktických příkladů, pokud osobní konzultace nebo vysvětlení vyučujícího prostřed-
nictvím počítače nepostačuje.  
Pokud má student v průběhu domácí přípravy jakékoliv dotazy, obrací se na vyučujícího 
s dotazem prostřednictvím e-mailu nebo chatu. Má-li zájem, je možné sjednat s jednotlivými 
pedagogy individuální konzultaci (využívají ji především studenti před maturitou). 
Pravidelná soustředění 2 x za rok slouží ke kontrole, utřídění, doplnění a procvičení získa-
ných znalostí. Vyučující znalosti prověřují formou písemných testů a ústního zkoušení. Aby 
studentovi mohla být uzavřena klasifikace za pololetí, musí vypracovat všechny úkoly a 
osobně absolvovat povinné zkoušky, kde jsou hodnoceny jeho znalosti. 
 
Rozdíl mezi distanční a kombinovanou formou je v organizaci studia. Zatímco distanční 
forma je řízené samostudium, kombinovaná forma umožňuje účast studentů na online výuce, 
nabízí jim řadu konzultačních hodin a na některých seminářích jsou prováděny praktické 
činnosti. Cena za obě formy studia je shodná. 



Strana 6 (celkem 12) 

 
 
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…, 

 
…studujete za každého počasí, odkudkoliv, v každé roční době, ve dne, v noci, 
jak Vám vyhovuje… 
 
 

   

b  

   
 
V distanční i kombinované formě studia se s učiteli a ostatními studenty osobně se-

tkáte 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. 

 
 

ŠKOLNÉ 
 

Roční školné  24 000,- Kč  (možno ve 3 splátkách po  8 000,- Kč) 
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Distanční - kombinovaná forma vzdělávání v oboru 

 64 - 41 - L/51 Podnikání 
 

Distanční forma studijního oboru Podnikání je tříletá, kombinovaná forma je dvouletá, obě 
jsou zakončeny maturitní zkouškou.  
Přihlásit se může každý, kdo absolvoval tříletý učební obor. Předpokladem ke studiu je zá-
kladní počítačová gramotnost a přístup k počítači s internetem.  
V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. je distanční i kombinovaná forma vzdělávání umož-
něna každému zájemci. Může ji využít např. student, který je na delším pracovním nebo stu-
dijním pobytu v zahraničí, ten, kterého rodinné nebo finanční poměry nutí začít pracovat již 
po skončení povinné školní docházky, nebo náš krajan trvale žijící v jiné zemi. Touto formou 
mohou studovat též cizí státní příslušníci, kteří zvládají český jazyk natolik, aby porozuměli 
psanému textu a dokázali v češtině i komunikovat.  
Výuka probíhá formou řízeného samostudia. Každý student má v podstatě vlastního konzul-
tanta na každý vyučovací předmět.  
 
Obsahově odborná charakteristika studia oboru Podnikání  
1. Rozsah učiva v jednotlivých předmětech je shodný ve všech formách studia.  

2. Vyučovací předměty představují povinné minimum, které je obsahově závazné a je dáno 
učebními dokumenty – RVP a ŠVP.  

3. Student je za příslušné období hodnocen na základě prověření znalostí při pololetních 
zkouškách s přihlédnutím k průběžné práci během školního roku (včasnost a správnost vy-
pracování domácích úkolů a testů).  

4. Studium je zakončeno maturitní zkouškou v souladu s platnou školskou legislativou.  

 

Učební plán oboru Podnikání (dle RVP 64-41-L/51) DISTANČNÍ forma studia 

   název předmětu - zkratka    

1. roč. 2. roč. 3. roč. 

1. Vzděl. a kom. v českém jazyce ČEJ * * * 

2. Cizí jazyk (ANJ, NEJ, RUJ) CJ * * * 

3. Estetika EST * * * 

4. Společenské vědy SPV * * * 

5. Chod podniku (učební praxe) CHP     * 

6. Právo  PRA * * * 

7. Informační a kom. technologie ICT * * * 

8. Písemná a ústní komunikace PUK * * * 

9. Ekonomika EKO * * * 

10. Účetnictví a daně UČD * * * 

11. Odborná praxe PRX   2 týdny   
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Učební plán oboru Podnikání (dle RVP 64-41-L/51) KOMBINOVANÁ forma studia 
 

 
 

 
 
 

Distanční - kombinovaná forma vzdělávání v oboru  
63 - 41 - M/02 Obchodní akademie 

 
Distanční /kombinovaná forma studijního oboru Obchodní akademie je čtyřletá, zakonče-
ná maturitní zkouškou.  
Přihlásit se může každý, kdo ukončil povinnou školní docházku. Předpokladem ke studiu je 
základní počítačová gramotnost a přístup k počítači s internetem.  
V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. je distanční forma vzdělávání umožněna každému 
zájemci. Může ji využít např. student, který je na delším pracovním nebo studijním pobytu 
v zahraničí, ten, kterého rodinné nebo finanční poměry nutí začít pracovat již po skončení 
povinné školní docházky, nebo náš krajan trvale žijící v jiné zemi. Touto formou mohou stu-
dovat též cizí státní příslušníci, kteří zvládají český jazyk natolik, aby porozuměli psanému 
textu a dokázali v češtině i komunikovat. 
Výuka probíhá formou řízeného samostudia. Každý student má v podstatě vlastního konzul-
tanta na každý vyučovací předmět. 
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Obsahově odborná charakteristika studia oboru Obchodní akademie 
 

1. Rozsah učiva v jednotlivých předmětech je shodný s rozsahem učiva v denní formě 
vzdělávání. 

2. Vyučovací předměty představují povinné minimum, které je obsahově závazné a je 
dáno učebními dokumenty – RVP a ŠVP, distanční forma vzdělávání neobsahuje 
pouze předmět tělesná výchova a odbornou praxi. 

3. Student je za příslušné období hodnocen na základě prověření znalostí při pololet-
ních zkouškách s přihlédnutím k průběžné práci během školního roku (včasnost a 
správnost vypracování domácích úkolů a testů). 

4. Studium je zakončeno po čtyřech letech maturitní zkouškou v souladu s platnou 
školskou legislativou. 

 
Učební plán oboru Obchodní akademie - (dle RVP 63-41-M/02) 

DISTANČNÍ/KOMBINOVANÁ forma 

   název předmětu - zkratka  

1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 

a) Všeobecně vzdělávací předměty 

1. Český jazyk a literatura ČJL * * * * 

2. Anglický jazyk ANJ * * * * 

3. Německý  / Ruský jazyk NEJ/RUJ * * * * 

4. Společenskovědní základ SVZ   * * * 

5. Dějepis DĚJ *       

6. Právo  PRA   * * * 

7. Fyzikální vzdělávání C FYZ    *   

8. Chemické vzdělávání B CHE   *     

9. Biolog. a ekol. vzdělávání BIE *       

10. Matematika MAT * * * * 

11. Estetika EST *       

12. Inform. a kom. technologie ICT * * * * 

b) Odborné předměty           

13. Písemná a úst. komunikace PUK * * * * 

14. Ekonomika EKO * * * * 

15. Management MAN       * 

16. Hospodářský zeměpis HOZ   * *   

17. Účetnictví UČE * * * * 

 

 
Veškeré informace najdete na našich webových stránkách 

www.skolaspektrum.cz 

http://www.skolaspektrum.cz/
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Jednopředmětové maturitní studium 
 
je příprava k maturitě pouze z jednotlivých předmětů. Je určeno těm, kteří si netroufají na 
studium celého oboru najednou, nebo těm, kteří již maturovali před mnoha lety a rádi by si 
doplnili své vzdělání o nové poznatky a informace. Tímto způsobem u nás studují pracovníci 
v bankovnictví, pojišťovnictví, obchodě, letušky, začínající podnikatelé, nebo ti, kteří se po 
letech připravují na přijímačky na vysokou.  
Úspěšný absolvent obdrží Osvědčení o maturitní zkoušce z jednotlivého předmětu. 
 
Jak se lze přihlásit ke studiu a jak to vše probíhá? 
 
Začátek studia není pevně stanoven, ale nejlépe je začít od září. Pokud pošlete svou při-
hlášku a zaplatíte poplatek, obdržíte své přihlašovací údaje do výukového systému Moodle a 
kontakt na lektora, který vás předmětem provede. Rychlost studia si určujete sami, ale lektor 
vám sdělí, co byste ve kterém období již měli znát. Také vám zasílá opravené úkoly, je 
s vámi v osobním styku přes SKYPE a společně s ním si testujete své znalosti.  
Po zvládnutí požadavků se přihlásíte k maturitní zkoušce. Ta se koná 2 x ročně – v květnu/ 
červnu a září. 
 
Poplatek za konání maturitní zkoušky je 1500,- Kč. 
 
Kurz může absolvovat i ten, kdo u maturity neuspěl z některého z uvedených předmětů a 
chce se znovu řádně k maturitě připravit. 
 

Ze kterých předmětů můžete u nás maturovat? 
Český jazyk  
Cizí jazyk (anglický, německý, ruský; čeština pro cizince) – předpokládá se částečná znalost 
jazyka 
Matematika 
Účetnictví (od jednoduchého po účetnictví velké firmy, od daňové evidence po zpracování 
účetního případu pro PO) 
Informační a komunikační technologie  
Ekonomika   
Právo    
 
Cena za přípravné kurzy je jednotná a činí 10 000,- Kč 

 
 

nebo 
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pouze opakování před maturitou s několika testy a cvičeními pro ty, kteří chtějí maturitu, 
mají zkušenosti, znalosti anebo praxi. V tomto krátkém kurzu si mohou své znalosti ověřit a 
připravit se k maturitní zkoušce ve velmi krátkém čase.  
Nejde zde o výuku, ale o testování znalostí. Vybrat si lze z předmětů, z nichž se skládá 
„státní“ část maturitní zkoušky, tj. Český jazyk, Angličtina, Němčina, Ruština, Matematika   
 
Za přípravu ke státní maturitní zkoušce je poplatek 2 000,- Kč / předmět 
 

 

 
 
 
 
Školné na soukromé škole jako daňově uznatelný náklad 

 
autor: Doc. Zdeněk Sadovský, CSc. 
 

Za daňové výdaje na vzdělávání zaměstnanců podle § 24 odst. 2 písm. j) bod 3 zákona se 
považují výdaje (náklady) na vzdělávání, pokud souvisejí s předmětem činnosti za-
městnavatele nebo s pracovním zařazením zaměstnance. Mezi daňové výdaje lze zahr-
nout také náhrady mzdy za pracovní úlevy, případně studijní příspěvek poskytovaný podle 
zvláštního předpisu (vyhláška č. 140/1968 Sb., o pracovních úlevách a hospodářském za-
bezpečení studujících při zaměstnání, ve znění zákona č. 188/1988 Sb. a vyhlášky č. 
197/1994 Sb.). Těmito daňovými výdaji jsou také výdaje (náklady) za účast na školení a stu-
diu zaměstnance při zaměstnání za účelem prohloubení kvalifikace k výkonu sjednané prá-
ce, její doplnění nebo rozšíření. 
Náměstkyně ministra financí Ing. Dana Trezziová publikovala v Bulletinu Komory daňových 
poradců České republiky č. 1/07 článek Zákoník práce a plnění poskytovaná zaměstnava-
telem, který je zajímavý zejména v pasáži, kde podává komentář k § 227 až 235 nového 
zákoníku práce (Odborný rozvoj zaměstnanců): 
„Podle definice obsažené v novém zákoníku práce zahrnuje péče zaměstnavatele o odborný 
rozvoj zaměstnanců zejména: 

- zaškolení a zaučení, 
- odbornou praxi absolventů škol, 
- prohlubování kvalifikace, 
- zvyšování kvalifikace 

Poskytnutí péče o odborný rozvoj zaměstnanců se považuje za výkon práce zaměstnance, 
za který zaměstnanci přísluší mzda. Prohlubováním kvalifikace se podle nového zákoníku 
práce rozumí její průběžné doplňování, kterým se nemění její podstata a které umožňuje 
zaměstnanci výkon sjednané práce a dále udržování a obnovování kvalifikace. Náklady vy-
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naložené zaměstnavatelem na tuto péči o odborný rozvoj zaměstnanců jsou uznatelnými 
náklady pro účely daně z příjmů právnických osob [paragraf 24 odst. 2 písm. j) bod 3. ZDP)], 
na straně zaměstnance podle paragrafu 6 odst. 9 písm. a) ZDP jsou od daně osvobozeny a 
nevstupují do vyměřovacího základu pro pojistné na veřejnoprávní pojištění. Samozřejmě že 
mzda, kterou zaměstnanec pobírá za dobu, při které se věnuje odbornému rozvoji, předsta-
vuje zdanitelný příjem zaměstnance, který podléhá pojistnému na veřejnoprávní pojištění. 
Zvyšováním kvalifikace se podle nového zákoníku práce rozumí změna hodnoty kvalifikace, 
její získání či rozšíření. Zvyšováním kvalifikace je studium, vzdělávání, školení nebo jiná 
forma přípravy k dosažení vyššího stupně vzdělání, jestliže jsou v souladu s potřebou za-
městnavatele (paragraf 231 ZP). Po dobu zvyšování kvalifikace přísluší zaměstnanci pra-
covní volno a náhrada mzdy. Ministerstvo financí přehodnotilo svůj dosavadní přístup 
k daňové uznatelnosti nákladů na vzdělání, které v zákoně o daních z příjmů (ZDP) není 
blíže rozvedeno a které nesporně zahrnuje jak prohlubování, tak zvyšování kvalifikace (pa-
ragraf 24 odst. 2 písm. j) bod 3. ZDP).  
To znamená, že i náklady vynaložené zaměstnavatelem na zvyšování kvalifikace za-
městnance mohou být daňově uznatelnými a to i v případě, že došlo k dosažení vyšší-
ho stupně vzdělání zaměstnance, jestliže je toto vzdělání v souladu s potřebou za-
městnavatele. Pokud však zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci vzdělávání, které nesou-
visí s jeho podnikáním či není v souladu s jeho potřebami, nelze aplikovat daňovou znatel-
nost vynaložených nákladů podle paragrafu 24 odst. 2 písm. j) bod 3. ZDP a jen stěží i daňo-
vou znatelnost podle paragrafu 24 odst. 2 písm. j) bod 5. ZDP. Protože i zde by měl být na-
plněn základní předpoklad možnosti uznat náklad jako odčitatelný od základu daně, a to 
pouze v případě, že se bude jednat o náklad na dosažení, zajištění či udržení příjmu za-
městnavatele. 
Na straně zaměstnance lze osvobodit od daně částky vynaložené zaměstnavatelem na do-
školování zaměstnanců, které souvisí s jeho podnikáním [paragraf 6 odst. 9 písm. a) ZDP]. 
Toto osvobození se nevztahuje na částky vyplácené zaměstnancům jako náhrada za ušlý 
příjem. Podle výkladu Ministerstva financí zahrnuje doškolování všechny formy vzdělávání 
včetně rekvalifikací (paragraf 108 až 110 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti), při kte-
rých není dosažen vyšší stupeň vzdělání. Pokud by zvyšování kvalifikace, kterým je do-
saženo vyššího stupně vzdělání, bylo hrazeno z daňově uznatelných nákladů zaměst-
navatele, bude se jednat o zdanitelný příjem zaměstnance, který podléhá pojistnému 
na veřejnoprávní pojištění. Pokud by však zaměstnavatel hradil zaměstnanci např. 
jeho studium, které vede k dosažení vyššího stupně vzdělání ze zisku po zdanění, 
z FKSP, sociálního fondu, případně na vrub daňově neuznatelných nákladů, příjem za-
městnance by mohl být osvobozen od daně z příjmů ze závislé činnosti podle paragra-
fu 6 odst. 9 písm. d) ZDP. Příjem pak nevstoupí do vyměřovacího základu pro pojistné 
na veřejnoprávní pojištění.“ 
 
Co z toho plyne v největší stručnosti: Zaměstnavatel si může vybrat v podstatě ze dvou vari-
ant 
Varianta A 
Školné na soukromé škole lze dát do nákladů, pokud studium souvisí s činností zaměstnava-
tele, zaměstnanci se přičte k platu jako příjem a platí se z toho i veřejnoprávní pojištění 
Varianta B 
Školné zaplatí zaměstnavatel nedaňově (ze zisku po zdanění), u zaměstnance je tento "pří-
jem" osvobozen. 
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