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STŘEDNÍ ŠKOLA, BOHUMÍN,
příspěvková organizace

ZDROJ: www.infoabsolvent.cz

Kód oboru: 37-41-M/01 Čtyřletý maturitní obor Absolvent má úplné střední odborné vzdělání s maturitou

CHARAKTERISTIKA PŘÍPRAVY V OBORU

Žáci se naučí pracovat se systémy řízení jednotlivých druhů dopravy, tj. sledovat jejich účinnost, zdokonalovat je v souladu
s rozvojem techniky, monitorovat oběh dopravních prostředků a sledovat jejich vytíženost a obsazenost, používat aplikační
programy informačních a komunikačních technologií zaměřených na dopravu. Dále se žáci naučí organizovat přepravu
cestujících, tzn. efektivně volit dopravní prostředky s ohledem na cenu, rychlost a kvalitu přepravy, pracovat s přepravními
předpisy a tarify a orientovat se v oblasti tvorby a správy integrovaných dopravních systémů. Žáci se také naučí organizovat
přepravu zboží tak, aby uměli uzavírat přepravní smlouvy včetně dodacích podmínek podle platných právních předpisů a znali
technologie přepravy jednotlivých druhů zboží a správních předpisů souvisejících s přepravou. Žáci se naučí využívat sdělovací
a zabezpečovací techniku v dopravě a uplatňovat principy logistiky při řízení materiálového toku.
Příprava k .získání řidičského průkazu skupiny B zdarma
Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo na vysokých školách se zaměřením na dopravu
a logistiku. 

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ V OBORU:

Absolventi se uplatní zejména v pozicích samostatný technik, manažer provozu, samostatný referent silniční, železniční,
letecké, městské a vnitrozemské vodní dopravy, dispečer silniční dopravy, garážmistr, logistik v dopravě a přepravě (expedice,
skladování, celní odbavování apod.), zasílatel, může samostatně podnikat v daném oboru.
Absolventi vzdělávacího programu se uplatní i ve funkcích technicko-hospodářských a administrativních pracovníků v oblasti
provozu, organizace a obchodně-ekonomických činností ve speci�ckých druzích dopravy a v profesích zařazených v rámci celé
dopravní soustavy. Absolventi mají vytvořeny předpoklady pro uplatnění se v oblasti správy dopravní infrastruktury v ČR a EU.

PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY

CO NABÍZÍME?

Adaptační kurz, letní sportovní kurz, lyžařský kurz, školní
sportovní klub, kulturní a vzdělávací akce, stravování
v Restauraci a kavárně na nám. TGM za zvýhodněnou cenu
– možnost výběru ze dvou jídel denně a další.

ODBORNÉ PŘEDMĚTY:

doprava, přeprava, logistika a obslužné systémy, technické
kreslení, silniční vozidla, řízení motorových vozidel,
hospodářský zeměpis, účetnictví, ekonomika, právní
nauka, odborná praxe


