Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r. o.
Rejskova 2987/4, Prostějov
CENA A TERMÍNY ZKOUŠEK
Zkouška Specialista marketingu 66-021-N
Rok 2018
Cena zkoušky

Absolventi školy

1350,- Kč

Veřejnost

3500,- Kč *

Účastníci přípravného kurzu

500,- Kč

*) v případě individuálního zkoušení v počtu do 3 uchazečů se cena navyšuje (cenu na základě
poptávky oznámí zkušební centrum)
Termín zkoušky
Specialista marketingu
(66-021-N)

Přihláška

květen/červen 2019
nebo dle zájmu uchazečů o zkoušku

květen 2019

Zkouška Průvodce cestovního ruchu 65-021-N
Rok 2018

S jazykovými kompetencemi

Bez jazykových kompetencích

Absolventi školy

2850,- Kč

2100,- Kč

Veřejnost

3850,- Kč *

2900,- Kč

Účastníci přípravného kurzu

500,- Kč

500,- Kč

*) v případě individuálního zkoušení v počtu do 3 uchazečů se cena navyšuje (cenu na základě
poptávky oznámí zkušební centrum)

Přípravný kurz

Průvodce
cestovního ruchu

Charakteristika

konkrétní termín bude
vyhlášen dle zájmu uchazečů

2x pátek 14.00 – 18.00 hod.
2x sobota 14.00 – 18.00 hod.

(65-021-N)

Zájemcům o zkoušku Průvodce cestovního ruchu je určen přípravný kurz. Obsahová náplň
kurzu vede ke složení kvalifikační zkoušky. Rozsah kurzu je 20 hodin výuky a praktických
cvičení (1 hodina = 45 minut).
Cena kurzu je 5.500,- Kč.

Zkouška z cizího jazyka: v případě, že uchazeč v minulosti složil jazykovou zkoušku úrovně
minimálně B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a doloží její
úspěšné vykonání příslušným certifikátem, lze ji pro účely této profesní kvalifikace uznat
v plném rozsahu a uchazeč ji nemusí konat. Zkouškou stupně B2 je například státní jazyková
zkouška, FCE nebo tzv. nová maturita vyššího stupně.
Celková délka trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a přípravu) je 5 hodin (hodinou
se rozumí 60 minut).
Zkouška z jazykových kompetencí se koná samostatně a je v rozsahu 3 hodiny pro každý
ověřovaný cizí jazyk.

Termín zkoušky
Průvodce
cestovního ruchu
(65-021-N)

květen/červen 2019
nebo dle zájmu uchazečů o zkoušku

Přihláška
květen 2019

