ŠVP – 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

Střední průmyslová škola Ostrov, p. o.

Profil absolventa
1. Uplatnění absolventa v praxi
ŠVP je určen pro hochy a děvčata, kteří získané vědomosti a dovednosti dokáží vzájemně
propojit v praktickém životě a jsou schopni pracovat samostatně i v kolektivu. Absolvent je
otevřenou osobností, cítící sounáležitost se společností i životním prostředím, ve kterém žije
a pracuje.
Absolvent vzdělávacího programu studijního oboru Veřejnosprávní 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 problematice ochrany životního prostředí, v činnosti související s vystavováním
úředních dokladů, s určováním, vyměřováním a vybíráním dávek a poplatků, ve správním řízení.
Může se uplatnit i na úřadech práce, v advokacii, soudnictví. Může pracovat v celní správě,
u policie, v obchodních firmách, ve vzdělávacích firmách, v různých nadacích.
Absolvent může dále studovat na vyšších odborných školách i na školách vysokých.

2. Očekávané kompetence absolventa
2.1 Klíčové kompetence
Absolvent v oblasti výkonu profese









se orientuje v potřebných informacích a uvážlivě s nimi pracuje
kultivovaně se vyjadřuje a vystupuje na veřejnosti
využívá dva cizí jazyky v odborné i osobní komunikaci
využívá prostředků informačních a komunikačních technologií
umí pracovat s informacemi a informačními zdroji
dokáže samostatně řešit svěřené úkoly
organizuje si účelně práci
umí pracovat v týmu a jednat s lidmi

Vzdělání směřuje k tomu, aby absolvent v oblasti citové, postojové a hodnotové
 se orientoval v potřebných informacích a pracoval s nimi uvážlivě
 byl schopen používat prostředky informační a komunikační technologie ke komunikaci, pro získávání
a zpracování informací ve všech oblastech
 měl aktivní přístup k životu, k řešení problémů
 snažil se jednat a komunikovat slušně a odpovědně
 dodržoval pravidla kulturního chování a společenského vystupování
 respektoval lidská práva
 aktivně chránil životní prostředí
 jednal ekonomicky a účelně
 pociťoval zodpovědnost za své zdraví, usiloval o zdravý životní styl

2.2 Odborné kompetence
Žák je veden tak, aby
 uměl uplatňovat principy a pravidla kulturního chování a vyjadřování v pracovních situacích
 uměl vstřícně a taktně jednat s občany
 se orientoval v systému veřejné správy, v činnostech a pravomocích jejích orgánů (obecních,
městských a krajských úřadů)
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dokázal vést správní agendu
se orientoval v právních normách
se adaptoval na změny zákonů, týkajících se veřejnoprávní činnosti
uplatňoval legislativu v denní praxi
uměl zpracovávat interní předpisy a zvládal administrativní práce
prosazoval pravidla udržitelného rozvoje v denní praxi
se orientoval ve státním i místním rozpočtu
uměl provádět zápisy z jednání, vyřizovat telefonický i písemný styk s klientelou
prezentoval výsledky práce na veřejnosti
hledal nejefektivnější řešení problému
interpretoval statistické údaje, používal je v praxi
pracoval logicky a přesně

Předpoklady absolventa pro další rozvoj v pracovním, občanském i osobním životě
Absolvent






se dovede vyjadřovat v mateřském jazyce
přiměřeně situaci komunikuje i v cizím jazyce
má přehled o fungování demokratické společnosti
orientuje se v základech právní nauky
má takové vědomosti a dovednosti z ekonomiky a podnikání, aby se dokázal orientovat na trhu práce,
v podnikových činnostech, v pracovněprávních vztazích
 dovede identifikovat běžné problémy a hledat způsoby jejich řešení

3. Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého vzdělání, stupeň
dosaženého vzdělání
Vzdělání je ukončeno maturitní zkouškou, která se skládá ze společné části a profilové části.
Jednotlivé kroky zkoušky se řídí školským zákonem a vyhláškou o ukončování studia na
středních školách.
Dokladem o úspěšném absolvování maturitní zkoušky je vysvědčení o maturitní zkoušce.
Dosažený stupeň vzdělání je střední vzdělání s maturitní zkouškou.
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