
Učební plán - dálkové studium 
 
V příslušném období jsou uváděny celkové počty vyučovacích hodin vyučovacích předmětů. 

 

UČEBNÍ  PLÁN 

 
Předmět Zkratka 

předmětu 

I.ročník 

hod. 

II.ročník 

hod. 

III.ročník 

hod. 

Celkem 

hod. 

A) Povinné      

Psycholog. a sociologie PSO 20 - -      20 

Komunikativní dovednosti KOD - 20 -      20 

Bio-chemický seminář BCS 15 - -      15 

Hygiena a toxikologie HAT 20 - -      20 

Základy ekol.a ekol.osvěta ZEO 20 - -      20 

Aplikovaná ekologie  APE 10 - -      10 

Ochrana a tvorba Ž.P OTŽ 20 20 25      65 

Základy práva ZAP 10 - -      10 

Právo  Ž.P. PŽP - 20 25      45 

Ekonomika Ž.P. EŽP 20 20 25      65 

Monitoring Ž.P. MŽP 10 20 -      30      

Základy výrob ZAV - 10 10      20 

Hosp.politika a geografie HPG - - 20      20 

Odpadové hospod. ODH - 10 20      30 

Statistika a výkaznictví SAV - 20 -      20 

Evropská integrace     EVI 10 5 5      20 

Informační a komunikační 

technologie 

IKT 20 20 20      60 

Absolventská práce ABP 5 5 10      20 

Celkem  povinné  180 170 160 610 

B) povinně - volitelné      

Cizí jazyk ANJ/NEJ 20/20 20/20 20/20 60/60 

Celkem povinně-

volitelné 

 
20 20 20 60 

C) volitelné      

Myslivost a rybářství MAR 10 - - 10 

Geodesie GED 10 - - 10 

Lesnictví LES - 10 - 10 

Okrasné zahradnic. OKZ - 10 - 10 

Rekultivace a meliorace RAM - 10 - 10 

Management chrán.území MCU - - 10 10 

Řízení měst a obcí ŘMO - - 10 10 

Regionální rozvoj RGR - - 10 10 

Celkem volitelné  10 20 20 50 

CELKEM  hodin  210 210 200 620 

 

 



Poznámky k učebnímu plánu: 

 

1. Počet vyučovacích hodin jednotlivých předmětů může ředitel školy v průběhu celého 

studia na podkladě doporučení předmětové komise změnit až do 10 % z celkového 

počtu vyučovacích hodin uvedených v učebním plánu pro jednotlivé období s tím, že 

celkový počet vyučovacích hodin nebude překročen a že z učebního plánu nebude 

vypuštěn žádný povinný předmět. 

2. Při výuce jednotlivých předmětů lze obsah učiva se souhlasem ředitele upravit do  

30 %  celkově stanovené dotace. 

3. Struktura, rozsah a obsah volitelných předmětů jsou plně v kompetenci ředitele školy, 

který schválí na základě doporučení předmětové komise upravenou učební osnovu 

předmětů. 

4. Student si nejpozději v zimním období druhého ročníku volí téma své absolventské 

práce. 

5. Výuka ve studiu při zaměstnání – v dálkové formě probíhá podle učebních osnov 

denního studia. Obsah a rozsah učiva v tematickém plánu si vyučující přizpůsobí 

podle počtu konzultačních hodin, uvedených v učebních plánu dálkové formy studia. 

Upravený tematický plán schvaluje ředitel školy. Kromě konzultací podle učebního 

plánu dálkového studia může škola realizovat individuální praxi na specializovaných 

pracovištích. Projekt vzdělávacího programu dálkového studia počítá se zájmem 

uchazečů přímo z praxe, kteří již pracují v tomto oboru nebo se na něj již postupně 

specializují a studiem si chtějí doplnit svoji odbornou kvalifikaci. Studijní vzdělávací 

program může v určitých případech realizovat i formu individuální praxe na 

specializovaných nasmlouvaných pracovištích popřípadě doplnit nezbytnou míru 

odborné práce. Rozsah stanoví ředitel školy podle individuálních požadavků a potřeb 

posluchačů. 

 


