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Obor poskytuje všeobecné i odborné vzdělávání. Odborné 
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V ážení čtenáři,  

setkáváte se již s 
třetím vydáním školního 
časopisu oboru veřej-
nosprávní činnost.    

Zajímavý rozhovor 
nám poskytl  náš absol-
vent Petr Burýšek. Petr je 
důkazem, že náš absolvent 
může získat zaměstnání 
ihned po absolvování ško-
ly. Také dokládá, že obor 
poskytuje mnoho pracov-
ních i studijních příleži-
tostí chlapcům studujícím 
obor veřejnosprávní čin-
nost.     

Jedna z kapitol se 
věnuje rekapitulaci exkur-
zí a odborných přednášek, 
kterých se účastnili naši 
studenti v minulém škol-
ním roce. Tentokrát jich 
bylo opravdu mnoho, což 
umožnilo zorganizovat  
exkurzi či přednášku pro  
každý ročník.    

 

Novinkou čísla je 
přehlednější hodnocení 
souvislých praxí. U orga-
nizací veřejné správy mů-
žete najít hvězdičky, kte-
ré symbolicky určují kva-
litu  praxe v několika hle-
discích.    

Ve spolupráci s or-
ganizací Člověk v tísni o. 
p. s. se nám podařilo za-
pojit do projektu Stu-
dentské krajské volby 
2016. Studenti si tak 
mohli vyzkoušet volby 
stejně jako oprávnění vo-
liči.   

Opět upozorňuji, 
že v závěru   čísla je  uve-
řejněna křížovka s odbor-
ným tématem a soutěž z 
odborného anglického 
jazyka.  

 Mgr. Martin Jermář  
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J  
Jsi poměrně čerstvým absolventem naší školy. Přesto 
jsi rychle získal zaměstnání ve veřejné správě. O jaké 

zaměstnání se jedná? 

Jde o Vězeňskou službu, konkrétně o Justiční stráž. 

Jaké požadavky musí uchazeč splňovat? 

  
Uchazeč musí nejdříve projít pohovorem, kde vysvětlí, proč 
chce danou práci dělat apod. Pokud projde pohovorem, tak 
dostane nejprve termín psychotestů, které když zvládne, tak 
půjde na fyzické testy. Když i ty úspěšně absolvuje, tak zbý-
vá už jen konečná fáze, kterou je zdravotní prohlídka. 

Jakmile si tímto vším uchazeč projde, obdrží věci ze skladu 
a je poslán na vstupní kurz do Stráže pod Ralskem, na kte-
rém se bude 3 měsíce učit předpisy, střelbu, sebeobranu, 
ale také pochodování „jak na vojně“. Pár jedinců se naučilo 
i slušnému chování J. Na konci kurzu musí každý absolvo-
vat závěrečnou ústní zkoušku před komisí, na kterou má 2 
pokusy. Zkouška se skládá z toho, co se vlastně příslušník 
za tři měsíce „pobytu“ ve Stráži naučil.  

Můžeš popsat náplň tvé práce? 

 
Náplň mé práce jednoduše spočívá ve střežení budovy 
soudu a státního zastupitelství, v kontrole osob při vstupu 
do budovy soudu, zda u sebe nemají nějakou zbraň nebo 
nebezpečný předmět. Náplní mé práce je ale také doručo-
vání složenek či zajištění přepravy peněz do banky. 

Využil jsi na svém postu odborné vědomosti ze střední 
školy? 

 
Určitě ano. Ať už výbornou přípravu z tělocviku na fyzic-
ké testy, tak nejvíce znalosti z práva a z veřejné správy, ale 
i třeba práci s počítačem, ke kterému se také občas 
v kanceláři dostanu, když zrovna vypisuji cesťák. :-D  

Všiml jsem si, že začínáš (dálkově) studovat vysokou 
školu. 

 
Ano. Nějak mi začala škola chybět a zrovna, když jsem byl 
na vstupním kurzu ve Stráži, jsem se rozhodl, že si dálkově 
dodělám vysokou školu. Vlastně na poslední chvíli jsem 
posílal přihlášku. Dost mě i přinutil ten vstupní kurz, zača-
la mě tam bavit hodně psychologie a celkově to učení tam 
mě nějak nakoplo, že se chci ještě dále alespoň dálkově 
vzdělávat. Jsem rád, že to vše vyšlo, že jsem úspěšně splnil 
jak písemné přijímací zkoušky, tak i ústní přijímací zkouš-
ky a že budu moct v září nastoupit. Vybral jsem si obor 
Andragogika v profilaci na personální management, kde 
budou předměty jako například již zmiňovaná psycholo-
gie, potom management, ale také se opět po roce shledám 
s právem apod.  

 

Děkuji za rozhovor a přeji úspěchy ve vysokoškolském 
studiu. 

I já děkuji. 

 

 

                Mgr. Martin Jermář   

 

Petr Burýšek                                                                      rozhovor s absolventem 
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Návštěva Katastrálního pracoviště v Novém Jičíně 
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Zprávy z veřejné správy      

V  rámci probíraného tématu 

„Zeměměřičské a katastrální 

orgány“ navštívila třída VS2 Kata-

strální úřad pro Moravskoslezský 

kraj, Katastrální pracoviště Nový 

Jičín. Žáky přivítala paní ředitelka 

Ing. Bohuslava Mičková. V zasedací 

místnosti jim podala výklad 

k organizaci Katastru nemovitostí 

včetně zásadních informací ke kata-

strálnímu zákonu. Následovala pro-

hlídka podatelny a historických ka-

tastrálních map a archivu. Zajímavá byla také ukázka digitalizace katastrálních map.   

                Mgr. Martin Jermář   

Návštěva Územního pracoviště odboru Krajského ředitelství Policie ČR  

E xkurze na Územním odboru 

Krajského ředitelství Policie ČR 

v Novém Jičíně se zúčastnila třída VS3. 

Zajímavou přednášku a besedu vedl tis-

kový mluvčí por. Mgr. Petr Gřes. Před-

náška byla věnovaná drogové problema-

tice, ale mnoho informací bylo sděleno 

také k organizaci pracoviště a požadav-

kům k přípravě na povolání policisty.  

                                   Mgr. Martin Jermář   

EXKURZE 
EXKURZE A ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY  



Návštěva Slezské univerzity 

Stránka 6 

Zprávy z veřejné správy  

V ybraní žáci třídy VS2 a VS3 navštívili Slez-

skou univerzitu, Fakultu veřejných politik, 

Ústav veřejné správy a regionální politiky se sídlem v 

Opavě. Ústav veřejné správy změnil od minulé ná-

vštěvy své sídlo, a proto jsme se mohli seznámit 

s novými renovovanými prostory na Bezručově náměs-

tí. Studenti ocenili především moderně vybavené pro-

story s klimatizovanými učebnami či zajímavě pojatou 

studovnu v podkroví budovy.  

Návštěvu zprostředkovala a organizovala Mgr. 

Marta Kolaříková Ph.D. a představení studijních 

oborů provedla vedoucí ústavu doc. PhDr. Anna 

Václavíková, CSc.  

Studenti se rozdělili do dvou skupin a zvolili si, zda se 

zúčastní výuky statistiky či ekonomiky. Všichni stu-

denti pak absolvovali výuku předmětu Veřejná správa 

v ČR.  

Zajímavé bylo setkání s absolventy naší školy, kteří 

dnes studují obor Veřejná správa a sociální politika. 

Studentky, které s námi hovořily, doporučovaly studi-

um na Ústavu veřejné správy a regionální politiky, 

zejména oceňovaly přímou návaznost na středoškol-

skou odbornou výuku.                                                            

                                            Mgr. Martin Jermář  



Návštěva podatelny Městského úřadu v Novém Jičíně  
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V  rámci probíraného tématu „Spisová a 

skartační služba“ navštívili studenti třídy 

VS1 podatelnu Městského úřadu v Novém Jičíně. 

Návštěvu zprostředkovala a odborný výklad podala 

naše absolventka Monika Martoniková. Praktická 

ukázka činností podatelny zahrnovala ukázku přijetí 

poštovních zásilek, jejich označení, evidenci a elek-

tronickou konverzi dokumentů.  

Třídu VS4 navštívil Ing. Stani-

slav Bartoň, který stojí v čele 

obecního živnostenského 

úřadu v Novém Jičíně. Zají-

mavou přednášku rozdělil na 

dvě části. První část věnoval 

výkladu zákona o živnosten-

ském podnikání, kterou obohatil o praktické příkla-

dy, v druhé části podal důležité informace 

k ochraně spotřebitele, zejména v návaznosti na 

novelu Občanského zákoníku.   

                              Mgr. Martin Jermář  

Odborné přednášky — živnostenský a sociální 

odbor Městského úřadu v Novém Jičíně  

Naši školu navštívila také paní 

Mgr. Daniela Susíková, vedoucí 

sociálního oddělení odboru sociál-

ních věcí města Nového Jičína. 

Studentům třídy VS2 podala zá-

kladní informace o řízení města a 

detailně je pak informovala o sys-

tému komunitního plánování a systému sociálních 

služeb města. Přednáška byla pojata motivačně, proto-

že mnoho informací také směřovalo k požadavkům na 

zaměstnance v sociální oblasti. 

                                                                Mgr. Martin Jermář                                         

 

Poté se studenti odebrali do zasedací místnosti 
radnice, kde jim vedoucí organizačního odboru 
pan Mgr. Zdeněk Petroš podal výklad 
k organizačnímu a elektronickému informačnímu 
systému Městského úřadu v Novém Jičíně.   

 

                       Mgr. Martin Jermář  
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Návštěva státního archivu v Novém Jičíně 

T řída VS1 navštívi-

la Státní okresní 

archiv v Novém Jičíně. Žáci  

byli přijati v zasedací míst-

nosti, kde jim byl podán 

obecný výklad o funkcích 

státního archivu a informa-

ce o spisové a skartační 

službě. Ředitel archivu pan 

Mgr. Pavel Šustala dále 

žákům ukázal prostory pro uchování archiválií a systém digi-

talizace tištěných dokumentů. Zajímavá byla také návštěva 

studovny, ve které byly připraveny k nahlédnutí nejstarší 

listiny, které jsou v archivu uloženy.                                                                                          

                                         Mgr. Martin Jermář      

Účast na soudním jednání Okresního soudu v N.J. 

V e 3.ročníku jsme se 

v rámci výuky práva  zú-

častnili soudního jednání na 

Okresním soudě v Novém Jičí-

ně.  Ráno v 9 hodin jsme se do-

stavili do budovy soudu v čele 

s panem učitelem Hrachovým. 

Paní soudkyně Veselá nám společně se svou zapisovatel-

kou nejdříve vysvětlily, jakým způsobem bude jednání 

probíhat a v jaké věci. Jednalo 

se o podvod, kdy obžalovaný 

poškozenému nabídl možnost 

koupě výčepního zařízení za 

výhodnou cenu, poškozený 

této nabídky využil, avšak zbo-

ží mu nebylo dodáno. Tím mu 

vznikla peněžitá škoda. Ná-

sledně se dostavila státní zá-

stupkyně a obžalovaný bez 

právního zástupce. Obžalova-

nému byla přednesena obžalo-

ba, kde sám uznal, že je vinný. 

Poté vypovídal poškozený, jeho  

výpověď  byla shodná 

s výpovědí obžalovaného. Dál 

státní zástupkyně přednesla 

závěrečný návrh a obžalovaný se již nevyjádřil. 

Obžalovaný byl uznán vinným a samosoudkyně 

rozhodla o trestu 6 měsíců odnětí svobody podmí-

něně se zkušební dobou 1 roku a uložila mu povin-

nost náhrady škody. Po skončení jednání nám 

soudkyně vysvětlila další možnosti a odpovídala 

na naše dotazy.  

                  Kristýna Kohoutová, Lucie Stupavská, VS4 
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D ne 20. 9. 2016 se ve spolupráci s organizací  

Člověk v tísni uskutečnily na naší škole Stu-

dentské krajské volby 2016.  Volební komisi tvořily 

studentky třídy VS2 Hana Šotolová, Markéta Lan-

čová a Darina Davidová. Úkolem komise bylo 

dohlížet na regulérnost voleb, vydávat a následně 

počítat volební lístky. Volební místnost byla vyba-

vena volební urnou a plentou pro zachování taj-

nosti volby.  

 Voleb se zúčastnili studenti tříd VS1—

VS3.  Jak je patrné z výsledků, studenti volili pře-

devším tradiční politické strany jako je ANO 2011, 

ČSSD, TOP 09. Důležitější než 

výsledky však byla přímá zku-

šenost žáků se systémem voleb 

a motivace k účasti ve volbách 

reálných.  

                                                                                                                                                                           

                  Mgr. Martin Jermář  

Studentské krajské volby 2016 

 VOLBY 2016 
ÚČÁST STUDENTŮ NA KRAJSKÝCH A SENÁTNÍCH VOLBÁCH 

Pomoc studentů při organizaci krajských                           

a senátních voleb  

V ýznamným sociálním partnerem školy je Městský úřad  

v Novém Jičíně.  Městský úřad poskytuje studentům 

odborné besedy, exkurze či souvislou odbornou praxi.  

 Před konáním voleb naši studenti vždy rádi pomohou s přípra-

vou hlasovacích lístků. Nejinak to bylo také v letošním roce, kdy 

se třída VS2 podílela na přípravě krajských a senátních voleb 2016.   

                                                                                Mgr. Martin Jermář  
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Krajský úřad Moravskoslezského kraje                                  

Odborný přínos                   

Přístup k praktikantovi 

Možnost aktivního zapojení  

Celkové hodnocení:  55 % 

HODNOCENÍ PRAXE 
KDE ABSOLVOVAT ODBORNOU PRAXI ? 

Obecní úřad Pustějov  

Odbornou praxi hodnotili nejméně dva studenti , kteří absolvovali praxi v dané organizaci.  Jedná se 

o subjektivní hodnocení, které může být závislé na přiděleném mentorovi a odborném pracovišti. 

Okresní státní zastupitelství , Nový Jičín  

Městský úřad Kopřivnice                                

Odborný přínos                   

Přístup k praktikantovi 

Možnost aktivního zapojení  

Celkové hodnocení:   100 % 

Odborný přínos                   

Přístup k praktikantovi 

Možnost aktivního zapojení  

Celkové hodnocení:  80 % 

Odborný přínos                   

Přístup k praktikantovi 

Možnost aktivního zapojení  

Celkové hodnocení:  60 % 
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DOBRÁ PRAXE 
KLADNĚ HODNOCENÉ ODBORNÉ PRAXE 

Policie České Republiky, Městské ředitelství Brno 

J sem studentkou 4. ročníku oboru veřej-

nosprávní činnost a v září 2016  jsem absol-

vovala odbornou dvoutýdenní praxi na SKPV, 

obvodní oddělení Brno-sever konkrétně  

7.OOK Policie Jihomoravského kraje. Byla jsem 

představena celému týmu. Všichni byli velmi 

milí a vstřícní. Na praxi jsem se účastnila vý-

slechů, byla jsem přítomna domovní prohlídce 

jako nezúčastněná osoba, jela jsem na výjezd 

k ohlášenému vloupání, četla jsem různé spisy,  

např. o sebevraždách, o loupežích,  o ublížení 

na zdraví.  

 Celá praxe pro mě byla velkým příno-

sem, všichni kriminalisté byli ochotni se mnou 

spisy i výslechy konzultovat. Navštívila jsem 

také MSZ v Brně. Tato praxe mi ukázala, jak 

probíhá vyšetřování, jak zodpovědnou práce 

policisté vykonávají a taky mě ujistila, že to, co 

jsem si myslela, že se děje jen v televizi 

v kriminálkách, může být reálné. Po této zku-

šenosti uvažuji o kariéře policistky. 

                                        Kristýna Kohoutová,VS4 

OOK – oddělení obecné kriminality 

SKPV – Služba kriminální policie a vyšetřování 

MSZ – Městské státní zastupitelství 
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NEZNALOST NEOMLOUVÁ 
NOVELY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ S KOMENTÁŘI STUDENTŮ 

Zákaz kouření na veřejných prostranstvích ! 

Adopce dětí registrovanými partnery je možná 

P oslanecká sně-
movna momen-

tálně jedná o novele 
takzvaného protiku-
řáckého zákona, kte-
rý by měl nabýt účin-
nosti v lednu roku 
2017.  
 Novela pro-
jednávaná v  letoš-
ním roce bude přís-

ná. Bude platit přísný zákaz kouření v kavárnách, v 
restauracích, na koncertech a na dalších veřejných 
prostranstvích. Netýká se to jen podniků, ve kterých 
jsou podávána jídla, ale také podniků, ve kterých jsou 
podávány jen nápoje. Jsou to zejména bary či hospo-

dy. Není jasné, zda provozovny typu vesnických 
hospod či zahrádky nebudou mít určitou úlevu. Za-
mýšlí se také vznik kuřáren či kuřáckých koutků, 
které bychom mohli najít v nákupních centrech či na 
letištích, ba naopak budou zakázány na místech, jako 
jsou divadla či kina. 
 Nový zákon bude také obsahovat přes dvě 
stě pozměňovacích a dodatečných úprav. Mezi ně 
patří například omezení míst určených k prodeji ciga-
ret. Nápojový lístek bude muset obsahovat alespoň 
jeden nealkoholický nápoj, který bude levnější než 
pivo a také podniky budou odpovídat za to, že se 
v nich zdržují nezletilé osoby, které jsou pod vlivem 
alkoholu. 
                                             Lorena Izabella Matei, VS3 

V  červnu 2016 
rozhodl Ús-

tavní soud v Brně 
o  t o m ,  ž e 
„sezdaní“ ho-
mosexuálové bu-
dou mít právo 
adoptovat dítě. 
Plénum patnácti 
ústavních soudců 

zrušilo ustanovení o registrovaném partnerství, které 
jim tuto možnost dosud zapovídalo. Obsah zrušené-
ho ustanovení byl zhodnocen jako diskriminační. 
Rozhodnutí se přímo nevztahuje na společné osvojení 
registrovanými partnery, půjde tedy jen o individuál-
ní adopci jedním osvojitelem. Toto rozhodnutí však 
není klíčové jen pro homosexuály, ale také pro dvoji-
ce, které s uzavřením registrovaného partnerství vá-
haly právě kvůli nemožnosti osvojení dítěte. Podle 
Ústavního soudu byl zákaz osvojení dítěte registrova-

nými partnery v rozporu s právem na lidskou důstoj-
nost a dělal z lidí žijících v registrovaném partnerství 
„druhořadé bytosti“. Podle občanského zákoníku 
platí, že se manželé, anebo jeden z manželů mohou 
stát osvojiteli a ve výjimečných případech se osvojite-
lem může stát také jedinec. Nebyl tedy nalezen jediný 
adekvátní důvod, proč by takovým osvojitelem ne-
mohl být i někdo, kdo žije v registrovaném partner-
ství.  Nález má sice na své kráse pár kazů, například 
neodpovídá na situace, ve kterých by registrovaný 
partner chtěl osvojit dítě svého partnera. V případě 
individuální adopce totiž ze zákona dochází k zániku 
příbuzného poměru mezi dítětem a jeho biologickým 
rodičem či rodiči. O tom, že jde o třaskavé téma, jsme 
se za poslední dobu již více než přesvědčili. Přesto se 
práva registrovaných partnerů začínají do jisté míry 
vyrovnávat právům heterosexuálních párů, což je 
určitě jedině dobře.   
 
                                                 Zuzana Květoňová, VS3  
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NÁVŠTĚVA POSLANKYNĚ  
BESEDA S POSLANKYNÍ PARLAMENTU ČR  MGR. DANOU VÁHALOVOU   

Mgr. Dana Váhalová 

V roce 2010 byla zvolena poslankyní 
Parlamentu České republiky a o tři roky 
později mandát obhájila.  
 
Výbor: Výbor pro evropské záležitosti, 
Zemědělský výbor 
Komise : Stálá komise pro rodinu, rovné 
příležitosti a národnostní menšiny 
Delegace : Stálá delegace Parlamentu do 

Meziparlamentní unie Stálá delegace Parlamentu do Parlament-
ního shromáždění Rady Evropy, Stálá delegace Parlamentu do 
Parlamentního shromáždění Rady Evropy 
Klub 
Poslanecký klub České strany sociálně demokratické 

Pozvání k návštěvě naší školy přijala poslan-
kyně Parlamentu České republiky paní Dana 
Váhalová. Po promítnutí dokumentárních fil-
mů věnovaných historickým i současným in-
formacím o Poslanecké sněmovně a Senátu, 
představila práci poslance. Zajímavé informa-
ce se týkaly vlastní činnosti v poslaneckých 
klubech, komisích, výborech nebo funkci 
v Parlamentním shromáždění Rady Evropy.  
V následující diskuzi se otvírala různorodá 
témata - ochrana zvířat, migrace, změny voleb-
ního systému, adopce dětí homosexuálními 
páry. V závěru besedy zdůraznila  poslankyně 
význam politické participace občanů a jejich 
možnost ovlivnit pozitivně stát, ve kterém žijí.  
Besedy v aule školy se zúčastnily třídy VS2-
VS4. 
                                  Mgr. Martin Jermář  
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1. Pověřen na základě plné moci 

2. Dotaz člena Parlamentu na člena Vlády ČR 

3. Do které Moci řadí Ústava Vládu ČR?     

4. Označení databáze údajů o nemovitostech 

5. Vnitřní část obce  

6. Kdo je statutárním zaměstnavatelem MÚ?     

7. Povinně zřizovaný výbor zastupitelstva obce 

8. Městský úřad ve statutárních městech    

9. Samospráva, která spravuje obce a kraje   

10. Likvidace nepotřebných dokumentů 

11. Výkon rozhodnutí  

12. Údaje v osobních dokladech, které jednoznačně identifikují osobu  

Pokuste se vyplnit následující křížovku a splnit úkoly z anglického odborného jazyka. Ze správných 

odpovědí budou vylosováni dva žáci, kteří získají volnou vstupenku do Kina Radost v Bílovci.    

                    Mgr. Martin Jermář 

SOUTĚŽ 
O VOLNÉ VSTUPENKY DO KINA RADOST V BÍLOVCI 
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Read the text about Brexit and match the questions to the answers. 

Brexit: All you need to know about the UK leaving the EU 

By Brian Wheeler & Alex HuntBBC News, 29 September 2016 

a) What does Brexit mean? 

b) Why is Britain leaving the European Union? 

c) What has happened since the referendum? 

d) So when will Britain actually leave it? 

e) How long will it take for Britain to leave the EU? 

f) Could there be a second referendum? 

g) Will the EU still use English? 

1. A referendum - a vote in which everyone (or nearly everyone) of voting age can take part - was held on 

Thursday 23 June 2016, to decide whether the UK should leave or remain in the European Union. Leave won 

by 52% to 48%. The referendum turnout was 71.8%, with more than 30 million people voting. 

2. It is a word for the UK leaving the EU - merging the words Britain and exit to get Brexit. 

3. For the UK to leave the EU it has to invoke an agreement called Article 50 of the Lisbon Treaty which gives 

the two sides two years to agree the terms of the split.  

4. Britain has got a new Prime Minister - Theresa May. She took over from David Cameron, who resigned on 

the day after losing the referendum. Like Mr Cameron, Mrs May was against Britain leaving the EU but she 

says she will respect the will of the people.  

5. Yes. There will still be 27 other EU states, and others wanting to join in the future, and the common language 

tends to be English. 

6. Once Article 50 has been triggered, the UK will have two years to negotiate its withdrawal. The terms of 

Britain's exit will have to be agreed by 27 national parliaments, a process which could take some years. EU 

law still stands in the UK until it ceases being a member. The UK will continue to abide by EU treaties and 

laws, but not take part in any decision-making. 

7. It seems highly unlikely. Both the Conservatives and the Labour Party have ruled out another referendum, 

arguing that it would be an undemocratic breach of trust with the British people who clearly voted to Leave.  

                                                                                      Adopted from http://www.bbc.com/news/uk-politics-32810887 

 kinoradost.com 

Soutěž z anglického jazyka připravila, zpracovala a odborně posoudí Mgr. Lucie Moravcová.  Odpovědi mohou být 

předávány písemně  do 20.11.2016 do kabinetu Mgr. Martina Jermáře. Správnou odpovědí je myšlena celá vyplněná 

křížovka a správně přiřazené otázky k anglickým textům. 
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