Uplatnění absolventa
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.

Kompetence absolventa
Vzdělávání v oboru směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si žáci
vytvořili, v návaznosti na základní vzdělávání a na úrovni odpovídající jejich schopnostem a
studijním předpokladům, následující klíčové a odborné kompetence.
Klíčové kompetence
a) Kompetence k učení
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni efektivně se učit, vyhodnocovat
dosažené výsledky a pokrok a reálně si stanovovat potřeby a cíle svého dalšího
vzděláván.
b) Kompetence k řešení problémů
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni řešit samostatně běžné pracovní
i mimopracovní problémy.
c) Komunikativní kompetence
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni vyjadřovat se v písemné i ústní
formě v různých učebních, životních i pracovních situacích.
d) Personální a sociální kompetence
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli připraveni stanovovat si na základě
poznání své osobnosti přiměřené cíle osobního rozvoje v oblasti zájmové i pracovní,
pečovat o své zdraví, spolupracovat s ostatními a přispívat k utváření vhodných
mezilidských vztahů.
e) Občanské kompetence a kulturní povědomí
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi uznávali hodnoty a postoje podstatné pro
život v demokratické společnosti a dodržovali je, jednali v souladu s trvale udržitelným
rozvojem a podporovali hodnoty národní, evropské i světové kultury.
f) Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni optimálně využívat svých
osobnostních a odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění ve světě práce, pro
budování a rozvoj své profesní kariéry a s tím související potřebu celoživotního učení.

h) Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií
a pracovat s informacemi
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi pracovali s osobním počítačem a jeho
základním a aplikačním programovým vybavením, ale i s dalšími prostředky ICT
a využívali adekvátní zdroje informací a efektivně pracovali s informacemi.
Odborné kompetence
a) Vést správní agendy, tzn. aby absolventi:
− orientovali se v našem právním systému a právním řádu, rozuměli základním právním
pojmům, pracovali se zdroji právních informací;
− znali strukturu a působnost orgánů státní správy a samosprávy, základní podmínky
a postupy realizace práv a povinností adresátů veřejnosprávního působení;
− uměli aplikovat základní právní normy a správní řád při řešení standardních
pracovních činností a situací v jednotlivých (vybraných) oblastech a úsecích veřejné
správy;
− odpovědně prováděli potřebná šetření a rozhodnutí o nárocích klientů, dodržovali
správní řád;
− zpracovávali věcně, jazykově a formálně správně jednoduché právní písemnosti
a podklady;
− samostatně zpracovávali, kontrolovali nebo vystavovali správní a jiné úřední
písemnosti a dokumenty;
− dodržovali předpisy pro evidenci a ukládání písemností a ochranu údajů;
− prováděli šetření, rozbory činností, výpočty a stanovování poplatků, zpracovávali
podklady pro statistiky apod. činnosti;
− pracovali s počítačovými programy pro státní správu a samosprávu a s portálem státní
správy;
− využívali racionálně pro práci prostředky kancelářské techniky, ovládali
desetiprstovou hmatovou metodu;
− dbali na dodržování zákonnosti ve veřejné správě, jednali v duchu etiky státního
úředníka.
b) Být připraven spolupracovat na programech rozvoje regionu a evropské
spolupráce, tzn. aby absolventi:
− měli přehled o ekonomicko-sociálním rozvoji a stavu životního prostředí v regionu ve
srovnání s ostatními regiony ČR;
− uměli vyhledat a připravit podklady pro sestavení místních rozpočtů a záměrů rozvoje
regionu a obce;
− chápali cíle a strategie EU, měli přehled o nástrojích a prostředcích evropské politiky
a možnostech jejich využití pro místní a regionální rozvoj, uměli vyhledat potřebné
informace;
− znali funkci euroregionů a možnosti mezinárodní spolupráce na regionální úrovni;
− pracovali s odbornou literaturou a informačními systémy, využívali pro získávání
informací znalosti cizích jazyk.
c) Komunikovat s veřejností, tzn. aby absolventi byli připraveni:
− uplatňovat dovednosti ze sociální a řečové komunikace při ústním i písemném styku
s občany i s institucemi;
− v kontaktu s klienty dodržovat rovnováhu mezi asertivitou a empatií, reagovat

přiměřeně ve vypjatých situacích;
− zachovávat mlčenlivost a diskrétnost, dbát na ochranu osobnosti;
− využívat získaných informací k poradenství občanům (klientům);
− poskytovat úplné informace;
− řídit se principy profesní etiky, jednat podle mravního kodexu státního úředníka.
d) Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, tzn. aby absolventi:
− chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků (i
dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků)
i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti
podle příslušných norem;
− znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci a požární prevence;
− osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně
zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory,
displeje apod.), rozpoznali možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a byli
schopni zajistit odstranění závad a možných rizik;
− znali systém péče státu o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, uměli
uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé úrazem
nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce);
− byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém
onemocnění nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout.
e) Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, tzn. aby absolventi:
− chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména
podniku;
− dodržovali stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení
jakosti zavedeným na pracovišti;
− dbali na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb,
zohledňovali požadavky klienta (zákazníka, občana).
f) Jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje, tzn. aby
absolventi:
− znali význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské
ohodnocení;
− zvažovali při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném
životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady;
− efektivně hospodařili se svými finančními prostředky;
− nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky
a s ohledem na životní prostředí.

