PROFIL A KOMPETENCE ABSOLVENTA OBORU VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST DÁLKOVÁ
Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou, která se připravuje a organizuje podle platných předpisů
MŠMT.
Certifikátem je maturitní vysvědčení. Úspěšné složení závěrečné zkoušky a získání maturitního vysvědčení
umožňuje absolventovi dále studovat na vyšších odborných školách i na školách vysokých.
PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA
Absolvent vzdělávacího programu studijního oboru veřejnoprávní činnost disponuje kompetencemi pro
činnost referenta státní správy, samosprávy na obecních, městských a magistrátních úřadech. Uplatní se v
oblasti hospodaření s majetkem obce, umí vést evidenci podle závazně platných předpisů, agendu správních
a samosprávných komisí. Orientuje se v práci související s vystavováním úředních dokladů, s určováním,
vyměřováním a vybíráním dávek a poplatků, se správním řízením. Může se uplatnit i na úřadech práce, v
advokacii, soudnictví. Může pracovat v celní správě, ve vzdělávacích firmách, v různých nadacích.
Absolvent může dále studovat na vyšších odborných školách i na školách vysokých.
Přesný přehled úspěšnosti na trhu práce je rovněž k dispozici ve statistice úřadu práce, který je zveřejněn na
každoroční burze škol „Scholaris“.
ODBORNÉ KOMPETENCE ABSOLVENTA
• má přehled o ekonomicko-sociálním rozvoji a stavu životního prostředí ve svém regionu i v ostatních
regionech EU
• zpracovává věcně, jazykově a formálně správně jednoduché právní písemnosti a podklady
• pracuje s počítačovými programy a disponuje uživatelskými znalostmi v oblasti informačních a komunikačních technologií
• pracuje s odbornou literaturou a informačními systémy, využívá pro získávání informací znalosti cizích
jazyků
• byl veden k tomu, aby znal a dodržoval společenské normy, řídil se principy profesní etiky
• byl veden k tomu, aby v kontaktu s klienty dodržoval rovnováhu mezi asertivitou a empatií a reagoval
přiměřeně ve vypjatých situacích
• byl veden k tomu, aby dodržoval základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci a předpisy požární prevence
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