
Škola: Střední odborná škola LIVA s.r.o., Pionýrů 2806, 434 01 Most 
Zřizovatel: LIVA, spol. s r.o., Baráčnická 810/5, Ústí nad Labem 

Školní vzdělávací program: VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST 
Kód a název oboru vzdělání: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 

Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou 
Úroveň vzdělávání EQF: kvalifikační úroveň EQF 4 

Délka a forma vzdělávání: pět let,  dálková forma vzdělávání 
Datum platnosti vzdělávacího programu: od 1. září 2021 počínaje 1. ročníkem  

 

DÁLKOVÉ MATURITNÍ STUDIUM – VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST 

Možnosti uplatnění absolventa v praxi: 
Absolvent se uplatní v rámci působnosti územních, ústředních nebo jiných orgánů státní správy a samosprávy jako referent 
státní správy nebo referent samosprávy. Zajišťuje odborné činnosti nebo ucelené agendy, např. v oblasti hospodaření s 
majetkem obce, vedení evidencí podle závazně platných předpisů, vedení agend správních a samosprávných komisí, práce 
související s vystavováním úředních dokladů, s určováním, vyměřováním a vybíráním dávek a poplatků, se správním řízením 
apod. Získané ekonomické a právní vzdělání mu umožní uplatnit se i v občanském sektoru. 
Absolvent oboru se uplatní zejména v těchto typových pozicích: 
- referent veřejné správy, státní správy, samosprávy v obcích, městech, krajích, 
- zaměstnanec soudu, notářství, advokátní kanceláře či exekutorských úřadů, 
- pracovník v nadacích nejrůznějšího zaměření, 
- pracovník vzdělávacích či jiných všeobecně prospěšných zařízeních, 
- pracovník právních, personálních či ekonomických oddělení firem nebo jiných subjektů podnikatelské sféry. 
Uplatnitelnost absolventa školy na mezinárodním trhu práce zvýší dodatek k maturitnímu vysvědčení Europass, usnadňující 
uznání odborné kvalifikace absolventa v zahraničí. Absolvent může pokračovat v dalším studiu na VOŠ či VŠ. 
Učební plán: 
 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet konzultačních hodin za 1. - 5. ročník: 1000 hod. 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník celkem 

Povinné        

základní        

Český jazyk   10 10 10 10 20 60 

Anglický jazyk 30 30 30 30 30 150 

Dějepis  10 10 - - - 20 

Občanská nauka  - - 10 10 10 30 

Fyzika - 10 - - - 10 

Chemie - - 10 - - 10 

Biologie a ekologie  20 - - - - 20 

Matematika  20 20 20 20 20 100 

Literatura a kultura 20 20 20 20 20 100 

Informační a komunikační technologie  - 10 10 10 10 40 

odborné   

Ekonomika  10 10 10 10 10 50 

Veřejné finance - - - 10 - 10 

Účetnictví a daně - - 10 20 10 40 

Právo 10 20 20 20 20 90 

Veřejná správa 20 20 20 10 20 90 

Česká republika a evropské dimenze - - 10 10 - 20 

Aplikovaná psychologie 20 10 - - - 30 

Společenská kultura 20 10 - - - 30 

praxe        

Cvičení ze správního řízení - - - - 10 10 

Písemná komunikace a administrativa  10 20 20 20 20 90 

celkem 200 200 200 200 200 1000 

Odborná praxe 4 týdny 

 
Další informace naleznete: www.livamost.cz 

Kontakty: 
Střední odborná škola LIVA s. r. o., Pionýrů 2806/7, 434 01 Most 

602 476 504 Mgr. A. Linková 
e-mail:  livamost@seznam.cz 

http://www.livamost.cz/
mailto:livamost@seznam.cz

