STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ
A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA
Plzeň, Klatovská 109

Ch

arakteristika ŠVP
VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
odvozeného z rámcového vzdělávacího programu
pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní
činnost

(Čtyřletý, poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou)
Popis uplatnění absolventa v praxi
Absolvent najde uplatnění jako referent samosprávy na obecních, městských a magistrátních
úřadech, či jako referent státní správy na územních, ústředních nebo jiných orgánech státní správy.
Uplatnit se může i v občanském sektoru.
Kompetence absolventa
Absolvent v oblasti výkonu profese vystupuje na veřejnosti a jedná s klienty taktně, s pochopením
pro jejich problémy, v souladu se společenskými normami a pravidly kulturního chování. Využívá
poznatky z psychologie v interpersonálním styku i v osobním životě. Dodržuje etiku státního
úředníka, aktivně ovládá dva cizí jazyky, uplatňuje zásady ústavního práva, rozliší správní právo a
vztahy v dalších právních odvětvích. Pracuje s právními normami a prameny, popíše organizaci a
řízení státní správy a samosprávy, vykonává správní činnosti a agendy, je seznámen s vývojovými
trendy rozvoje společnosti a tržní ekonomiky, rozvoje regionu a obce. Disponuje základními
znalostmi a dovednostmi z ekonomiky včetně územní, z finančního plánování a hospodaření a
z účetní evidence v působnosti správních a samosprávných orgánů.
Uplatnění absolventa
 Studium na vysokých školách
 Možnost zaměstnání ve veřejné sféře (krajské úřady, obecní úřady, ČSSZ, FÚ, ÚP, orgány EU,
soudy, Policie ČR)
 Možnost zaměstnání v soukromé sféře (advokátní kanceláře, notářské kanceláře, exekutorské
úřady, pojišťovnictví)
Absolventi obdrží osvědčení EUROPASS.
Podmínky přijetí
 Žáci jsou přijímáni na základě výsledků dosažených na základní škole v 8. ročníku a v pololetí
9. ročníku a dle výsledků jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z
matematiky
.

SEZNAM POVINNÝCH PŘEDMĚTŮ
a/ všeobecně vzdělávací
 Český jazyk a literatura
 Cizí jazyk
 Dějepis
 Občanská nauka
 Matematika
 Fyzika
 Chemie
 Biologie
 Zeměpis
 Demografie
 Tělesná výchova
 Výpočetní technika

b/ odborné
 Právo
 Veřejná správa
 Etická výchova
 Psychologie
 Správní právo
 Ekonomika
 Veřejné finance
 Účetnictví
 Technika administrativy
 Písemná a elektronická komunikace
 Znakový jazyk

