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Obor poskytuje všeobecné i odborné vzdělávání. Odborné 
předměty oboru jsou právo, veřejná správa, ekonomika, účet-
nictví, aplikovaná psychologie, společenská kultura atd. 

Absolventi se uplatní jako referenti samosprávy na obecních, 
městských a magistrátních úřadech, jako referenti státní správy 
na územních, ústředních nebo jiných orgánech státní správy 
(např. v orgánech, které vykonávají sociální správu a správu na 
úseku katastru nemovitostí). Uplatní se rovněž jako adminis-
trativní pracovníci v oblasti justice, v kancelářích advokátů a 
notářů, v realitních kancelářích apod. Získané právní a ekono-
mické vzdělání jim umožní uplatnit se i v občanském sektoru. 

Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách 
nebo na vyšších odborných školách, především právnických, 
sociálních a ekonomických. 

Obor nabízí výuku dvou cizích jazyků, z nichž žák povinně 
studuje anglický jazyk a druhý jazyk si má možnost vybrat ze 
tří nabízených jazyků - německý, španělský, ruský. 

Veřejnosprávní činnost  

 68-43-M/01  

 4letý studijní obor 



Občasník oboru Veřejnosprávní činnost  Mendelovy střední školy 

V ážení čtenáři,  

dostává se Vám do 
rukou nebo na stránky Va-
šich displejů první číslo 
časopisu, který by Vám 
rád přiblížil výuku veřejné 
správy na Mendelově 
střední škole v Novém Ji-
číně.  Studenti přicházející 
do prvního ročníku oboru 
Veřejnosprávní činnost 
pouze hádají, co bude ob-
sahem výuky, ovšem brzy 
zjistí, že veřejná správa je 
již dlouho součástí jejich 
životů. Je to samotné 
školství, sociální správa, 
zdravotnictví, správa ži-
votního prostředí, dopra-
vy, ochrana právních zá-
jmů, správa obce a mnoho 
dalších oblastí, které se 
navzájem doplňují a spo-
lečně tvoří fungující stát, 
v němž občané žijí a svým 
způsobem jej i tvoří.  

 Společně se studen-
ty jsme se rozhodli vydat 
časopis, který by   stmelo- 

 

val všechny ročníky a 
zdůrazňoval význam stu-
dovaného oboru. Jednot-
livé rubriky zaznamená-
vají vybrané novely 
právních předpisů, věnují 
se aktuálním událostem 
studia a uvádí další in-
formace o studovaném 
oboru. 

Děkuji všem, kteří 
přispěli nějakým způso-
bem ke vzniku časopisu. 
Doufám, že si časopis na-
jde své čtenáře nejen mezi 
studenty oboru Veřej-
nosprávní činnost, ale 
také mezi širší veřejností. 

 

Mgr. Martin Jermář  
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Vím, že jsi absolventkou Slezské univerzity 

v Opavě.  Jaký obor jsi studovala?  

Byla jsem přijata na Fakultu veřejných politik do programu 

Sociální politika a sociální práce, obor Veřejná správa a regi-

onální politika. Na tento program navazovalo magisterské 

studium v oboru Veřejná správa a sociální politika. 

Co bylo na studiu nejtěžší? 

Z mého pohledu je na všech vysokých školách, bez ohledu 

na obor, nejtěžší první zimní semestr. Ze začátku je náročné 

zorientovat se ve všech studijních záležitostech a zvyknout 

si na odlišný systém výuky.  

Které předměty tě zaujaly? 

Slezská univerzita má výborné odborníky v oblasti psycho-

patologie, probace a mediace. Tyto předměty byly spojeny 

často s praxí, s návštěvami psychiatrické léčebny nebo věz-

nice. Do seminářů byli často zapojováni přímo uživatelé 

sociálních služeb, osoby s rizikovým způsobem života nebo 

minoritní skupiny. 

Využila jsi při studiu vědomosti ze střední školy?  

Nejvíce jsem využila základy práva a veřejné správy. Zna-

losti z oboru mi pomohly hlavně v prvním ročníku, kdy 

jsem je využila při všech zkouškách a byla jsem tím pádem 

zvýhodněná oproti studentům gymnázií.  

Můžeš srovnat bakalářské a magisterské studium?      

Bakalářské studium tohoto oboru bylo více zaměřeno na 

teorii, především na politologii a regionální politiku. Nava-

zující magisterské studium bylo méně časově náročné a bylo 

zaměřeno více na samostudium a praxi.  

V průběhu magisterského studia je studentům často nabíze-

ná spolupráce na různých evropských projektech, které fi-

nancují vědeckou a publikační činnost. Účast na těchto pro-

jektech a vědeckých výzkumech mohu všem studentům 

doporučit. Jednak existuje možnost získat od univerzity 

tvůrčí stipendium, dále účast na podobných výzkumech 

usnadní přijetí na doktorandské studium a publikační čin-

nost ocení také potencionální zaměstnavatelé. 

Po absolvování vysoké školy se ti podařilo najít práci. Jaké 

povolání dnes vykonáváš?    

Ihned po studiu jsem nastoupila na kontaktní pracoviště 

Úřadu práce, kde momentálně pracuji na referátu             

nepojistných sociálních dávek.  

 

Zaměstnavatelé dnes často vyžadují praxi v oboru, jak jsi 

tento problém řešila?  

 

K práci na Úřadu práce jsem se dostala přes odbornou stáž, 

která je financována z fondu EU. Během odborné stáže 

jsem pracovala na všech pozicích na referátu nepojistných 

sociálních dávek. Díky této roční stáži a vysokoškolskému 

titulu jsem ihned našla uplatnění a mohla jsem zůstat na 

stejné pozici, na které jsem stáž vykonávala. 

Děkuji za rozhovor  

 

Mgr. Martin Jermář   

 

Mgr. Barbora Zárubová                                rozhovor s absolventkou   
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V e dnech 23. až 25. září 
2014 se třída VS4 vydala 

na vlastivědnou exkurzi 
do Prahy. Během návštěvy hl. 
města jsme navštívili spoustu 
památek—Národní divadlo, 
Pražský hrad, ale i Parlament 
ČR a ČNB. 

 V Poslanecké sně-
movně jsme museli prokázat 
svou totožnost občanským 
průkazem a následně projít 

bezpečnostní kontrolou. Poté 
jsme se přemístili do galerie 
pro diváky, kde jsme mohli 
sledovat jednání poslanců. 
Mezi přítomnými poslanci 
jsme poznali například Miro-
slava Kalouska, Miroslavu 
Němcovou a Tomia Okamu-
ru. 

 Také v ČNB byla 
nutná bezpečnostní kontrola. 
Po zhlédnutí krátkého filmu 
o historii ČNB následovala 
prohlídka trezoru, ve kterém 
jsme si prohlídli historii pe-
něz, historické bankovky a 
mince. Také jsme si mohli 

zkontrolovat pravost banko-
vek a jako perličku nakonec 
jsme si mohli zvednout cihlu 
v hodnotě jedenácti milionů 
korun českých, která vážila 
dvanáct a půl kilogramu. 

 24. září jsme navští-
vili představení činohry Tar-
tuffe ve Stavovském divadle.  
V hlavních rolích se předsta-
vili Karel Dobrý,   

Exkurze čtvrtého ročníku v Praze   
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David Prachař a Václav Postránecký. 

Tato vlastivědná exkurze nám prohloubila zna-
losti o způsobu fungování Parlamentu ČR a 
ČNB.   

Marie Tomšů (VS4) 

 



D ůležitou součástí studia 
oboru Veřejnosprávní 

činnost je souvislá praxe, 
kterou studenti vykonávají 
v institucích veřejné správy. 

Praxi nejčastěji organizují 
obecní a městské úřady, Čes-
ká správa sociálního zabez-
pečení, katastrální úřady, 
okresní či krajské soudy, stát-

koškolského studia a pro-
hlédnou si výukové místnos-
ti, posluchárny či univerzitní 
knihovnu.    

Mgr. Martin Jermář  

M endelova střední škola 
udržuje dlouhodobě 

sociální vztahy se Slezskou 
univerzitou. Absolventi obo-
ru Veřejnosprávní činnost 
zde mají možnost studovat 
přímo navazující obor Veřej-
ná správa a sociální politika 
na Fakultě veřejných politik 
v Opavě, v ústavu Veřejné 
správy a regionální politiky. 
V rámci každoroční návštěvy 
univerzity se studenti zúčast-
ňují přednášek či seminářů, je 
jim představen systém vyso-

Význam odborné souvislé praxe  

Slezská univerzita v Opavě — partner školy 

SWOT analýza obce — závěrečná práce studentů   

tě, protože zde získají nejdů-
věryhodnější informace, od 
představitelů obce, ale také 
občanů. Další informace mo-
hou poskytnout dokumenty 
obce nebo veřejné seznamy a 
rejstříky. Tato závěrečná prá-
ce prokáže schopnost studen-
tů získat, formálně zpracovat 
a analyzovat získané odborné 
informace.  

Mgr. Martin Jermář  

Z ávěrečnou práci studentů 
4. ročníku představuje 

SWOT analýza obce, kterou 
zpracovávají studenti v před-
mětu cvičení z práva a veřej-
né správy. Předpokladem pro 
provedení analýzy je získání 
informací o systému správy 
konkrétní obce, seznámení se 
s problémy obce a posouzení 
příležitostí, kterých obec mů-
že využít pro svůj rozvoj. 
Studenti si volí k analýze 
obec nejlépe dle svého bydliš-
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ní zastupitelství, státní či městská policie, exeku-
torské, advokátní či notářské kanceláře. 
V průběhu studia zpracovávají studenti portfolio, 
v němž uvádějí záznamy o provedených praxích, 
včetně hodnocení studenta, zodpovědným pra-
covníkem úřadu. Souhrn záznamů o vykonané 
praxi může student využít při prokazování vyko-
nané praxe ve výběrovém řízení na pracovní mís-
to, nebo mu může být částečně uznána odborná 
praxe při přijetí na VOŠ nebo vysoké škole nava-
zujícího studia.       

Mgr. Martin Jermář 



M endelova střední škola 
nabízí studentům možnost 

získání certifikátu ECDL, což je   
mezinárodní doklad počítačové 
kvalifikace. Dokládá, že držitel 
tohoto certifikátu je plně připra-
ven pro efektivní využívání in-

ECDL certifikáty pro studenty veřejné správy 

Naším cílem je vybudovat funkční 

model  elektronické správy obce, 

který by poskytl studentům co nejvě-

rohodnější simulaci práce s výpočetní 

technikou ve veřejné správě.   

Mgr. Martin Jermář  

   

P řevážná část úkonů veřejné 

správy se dnes uskutečňuje 

pomocí IT technologií. Veškerá 

elektronizace veřejné správy se 

označuje jako eGovernment, 

který zahrnuje práci s elektro-

nickými dokumenty a informa-

cemi. Pořízení softwaru, který 

se reálně využívá v praxi, je 

poměrně finančně náročné. Fir-

ma ALIS, spol. s r.o. z České 

Lípy poskytla naší škole spon-

zorsky kompletní balík progra-

mů, který zahrnuje moduly: 

spisová služba, matrika, vi-

dimace a legalizace, evidence 

obyvatel a volby. 
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Nový software pro výuku veřejné správy  

formačních a komunikačních 
technologií tak, jak vyžaduje trh 
práce. Certifikát umožňuje ab-
solventům získat výhodnější 
pozici při výběru zaměstnání, a 
to nejen na území ČR, ale i v 
zahraničí. V rámci předmětu ICT 

probíhá během studia příprava na 
složení ECDL testů. Testy se skládají 
ze sedmi nebo čtyř modulů, podle 
toho, jaký stupeň certifikátu chce 
student získat. Jednotlivé moduly 
v sobě zahrnují dovednosti z oblastí 
práce z kancelářskými aplikacemi, 
jako jsou MS Word, MS Excel, práce 
s emailem apod.                                                                

Testování se každoročně účastní 
studenti čtvrtého ročníku oboru ve-
řejnosprávní činnost. 

Ing. Jiří Arnošt  



Vědomostní soutěž je řešena for-
mou testu, který vyplňují studenti 
na počítači. 200 otázek testu proká-
že, zda účastníci soutěže zvládli 
základní teoretické znalosti z práva 
a veřejné správy. 

Kromě školních soutěží se studenti 
účastní také krajské soutěže z práva, 
která se uskutečňuje na   Obchodní 
akademii a Vyšší odborné škole 
sociální v Ostravě.  

Mgr. Martin Jermář   

S tudenti jednotlivých ročníků obo-
ru veřejnosprávní činnost se kaž-

doročně zúčastňují školních kol sou-
těží, které je motivují k samostatné 
tvůrčí činnosti nebo ke srovnání 
úrovně svých teoretických odbor-
ných znalostí. Během Argumentační  
soutěže student obhajuje novelu 
zákona, k čemuž mu pomáhá připra-
vená prezentace PowerPoint. Hod-
nocena je schopnost argumentovat, 
znalost dané legislativy a celková 
forma prezentace. 

Soutěže z veřejné správy a práva  

denti třídy druhého ročníku oboru veřejnoprávní činnost. V 

rámci souvislé odborné praxe na městském úřadě v Novém 

Jičíně kompletovali sady hlasovacích lístků. Ty byly následně 

Českou poštou distribuovány do domácností občanů v No-

vém Jičíně. 

Aktivní volební právo využila celá třída VS4, volit mohlo i 

několik žáků z nižšího ročníku naší školy. V oboru veřej-

nosprávní činnost využil pasivního volebního práva (právo 

smět kandidovat a být volen) Petr Burýšek z VS4. Petr je členem 

ODS a ve volbách získal 455 hlasů.  

V Novém Jičíně je celkem 22 volebních okrsků. Každý okrsek 

má svou volební komisi, ve které zasedalo několik žáků z 

VS4. Členové komise měli za úkol dohlížet na hladký a 

správný průběh voleb, mj. obcházet spoluobčany, kteří se 

nemohli k volbám dostavit ze zdravotních důvodů. Poté ko-

mise spočítaly hlasy a jejich výsledky předaly okresní volební 

komisi. 

Radoslav David (VS4) 

K omunální volby se v České republice uskutečnily ve 

dnech 10. a 11. října 2014. Tento termín vyhlásil prezi-

dent republiky Miloš Zeman 12.června 2014. Ve volbách 

bylo rozděleno více než 62 300 mandátů. Několik desítek 

žáků Mendelovy střední školy se přímo voleb účastnilo. 

Žáci využili svého aktivního a pasivního práva. 

Nejmladšími žáky, kteří se podíleli na volbách, se stali stu-
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Aktivní účast studentů na komunálních volbách  

Profilový předmět Právo  

V edle předmětu veřejná správa je 
stěžejním profilovým předmětem 

oboru předmět právo.  Během studia 
j s o u  s t u d e n t i  s e z n a m o v á n i 
s jednotlivými právními odvětvími 
včetně práva občanského, trestního, 
obchodního, pracovního či ústavního. 
Absolvent předmětu právo se orientu-
je v aktuální legislativě a má zejména 

schopnost nabyté vědomosti aktivně 
prakticky užívat. Předměty veřejná 
správa a  právo se vzájemně  doplňu-
jí .  Je nutné si uvědomit, že obsah 
předmětu veřejná správa tvoří zejmé-
na správní právo.        

 Mgr. Martin Jermář 



P oslanci na podzim letošního 

roku schválili třetí sazbu 

DPH. Od příštího roku budou 

léky, knihy a dětská výživa zda-

něna 10 procenty. Kromě toho 

zůstanou zachovány již existují-

cí sazby DPH—15 a 21 procent. 

Spolu s třemi vládními stranami 

byli pro i poslanci opozičního 

Úsvitu a komunisté. 

 Premiér a předseda ČSSD 

Bohuslav Sobotka předpoklá-

dá, že v budoucnu by mohly 

být i potraviny zdaněny 10 

procenty. 

David Štůrala  (VS2) 

volební právo cizincům pří-

mo přiznává právo Evropské 

unie, k němuž se Česká re-

publika zavázala. Česká 

replika tedy toto právo poru-

šovala bez povšimnutí  téměř 

10 let. Ke změně došlo 19. 9. 

2014, kdy Krajský soud 

v Brně rozhodl o přiznání 

práva vol i t  c iz incům 

s přechodným pobytem. Br-

něnský krajský soud vychá-

zel z informace, že pro obča-

ny jiných členských států EU 

nesmí být zákonem stanove-

ny odlišné podmínky pro 

výkon volebního práva, než 

jaké jsou stanoveny pro státní 

příslušníky České republiky. 

C izincům z EU bylo dlou-

hou dobu upíráno právo 

volit, přestože dlouhodobě 

pobývali na území ČR. Mož-

nost účastnit se voleb do 

obecního zastupitelstva měli 

pouze jedinci s vyřízeným 

trvalým pobytem, nikoliv 

s přechodným. Na tento pro-

blém poukázala například 

ombudsmanka Anna Šabato-

vá nebo ministr pro lidská 

práva, Jiří Diensbier. Ten 

uvedl, že cizinci by mohli 

dostat volební právo nejprve 

na lokální (obecní a krajské 

volby) a následně i na sně-

movní úrovni. Hlavním pod-

nětem však bylo tvrzení, že 

Nyní má možnost volit zhru-

ba dalších 110 000 občanů. Při 

letošních volbách však svého 

práva využilo pouze 

zlomek voličů. 

Nikola Jahnová (VS3) 

Nová sazba DPH 

Volební právo cizinců 

Porodné také na druhé dítě 
Podmínkou pro vznik nároku 

na porodné bude příjem do 

2,7 násobku životního mini-

ma obou rodičů.  

    Změna pomůže mnohým 

rodinám a snad také mírně 

podpoří porodnost v České 

republice. 

 

Kristýna Hrachovcová  (VS3) 

V  roce 2010 se vyplácelo 

porodné na každé naro-

zené dítě, avšak od roku 2011 

se porodné začalo vyplácet 

jen na první narozené dítě.  

Momentálně stát přispívá na 

první dítě částku 13 500 ko-

run. V roce 2014 vláda schvá-

lila návrh, který spočívá 

v tom, že na druhé dítě bude 

stát přispívat 10 000 korun. 
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sametové revoluce staly právě události 17. 11. a 
následných týdnů, kdy se v Československu změ-
nil celý společenský systém. Letošní ročník nadto 
umožnil zajímavou alternativu k obvyklému prů-
běhu celého projektu – zmapovat příběh revoluce 
v místě školy. Této výzvy se chopili žáci VS3 
v hodinách občanské nauky. Začalo tak tvůrčí ko-
lečko návštěv v archivu a knihovnách města, 
„výslechu“ hybatelů revolučních událostí v Novém 
Jičíně, procházení již publikovaných textů, foto-
grafií, videozáznamů… Docela dobrodružnou a ne 
zrovna jednoduchou práci jsme završili příběhem 
pádu komunismu a nástupu demokracie v Novém 
Jičíně, který si můžete prohlédnout zde - https://
www.jsns.cz/cz/naserevoluce/95/
Nase_revoluce.html?institution_id=104. 25. výročí 
17. listopadu tak ani v Novém Jičíně nezůstalo úpl-
ně bez odezvy. Děkujeme i tímto způsobem pánům 
Miroslavu Urbanovi, Aloisi Válkovi, Pavlu Bárt-
kovi a Petru Trnkovi za nesmírně cenná svědectví, 
která nám blahosklonně poskytli.      
 
Mgr. Petr Zapletal  

I  letos se Mendelova střední škola zapojila do 
vzdělávacího projektu společnosti Člověk 

v tísni Příběhy bezpráví. Tato celorepubliková 
akce si každý rok během listopadu (při výročí 
sametové revoluce) klade za cíl informovat 
žáky českých škol o komunistických zločinech 
a bezpráví, a to prostřednictvím audiovizuál-
ních projekcí a besed s pamětníky. Letošním 
tématem se vzhledem k významnému výročí 
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Žáci třetího ročníku zmapovali příběh sametové 

revoluce v Novém Jičíně 

https://www.jsns.cz/cz/naserevoluce/95/Nase_revoluce.html?institution_id=104
https://www.jsns.cz/cz/naserevoluce/95/Nase_revoluce.html?institution_id=104
https://www.jsns.cz/cz/naserevoluce/95/Nase_revoluce.html?institution_id=104


N a naší škole se vyučují čtyři světové jazy-
ky: anglický, španělský, německý a ruský 

jazyk. Výuka anglického jazyka zahrnuje i od-
borná témata ze studovaného oboru – tzv. od-
borná angličtina. Výuka všech jazyků probíhá 
moderním způsobem za využití multimediál-
ních prostředků včetně interaktivní tabule. 
K dispozici je pro studenty cizojazyčná kni-
hovna, která obsahuje publikace ke všem vyu-
čovaným jazykům. Ve výuce se pracuje 

s anglickými časopisy. Každoročně pořádá-
me besedy s rodilými mluvčími a předsta-
vení anglického divadla. Studenti se účast-
ní řady soutěží, např. konverzační soutěže 
ve všech jazycích, on-line soutěže angličti-

Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem 

Zahraniční stáže studentů  

M endelova střední škola je dlouhodo-

bě úspěšná v předkládání vzdělá-

vacích EU projektů v oblasti odborných 

stáží žáků naší školy v zahraničí. Studenti 

a studentky oboru veřejnosprávní činnost 

tak mají každoročně šanci absolvovat mě-

síční odbornou praxi v Irsku (Dublin), 

Německu (Berlín, Lipsko) či Španělsku 

(Málaga, Granada) dle svých jazykových 
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nář roku. V řadách soutěží jsou naši studenti 
velice úspěšní.      

Ing. Olga Galiová 

schopností a odbor-

ných preferencí. Tato 

odborná stáž je oprav-

dovou školou života. 

Žáci mají jedinečnou 

příležitost procvičit se 

v cizím jazyce, vyzkou-

šet si v něm práci ve 

svém oboru a zapojit se 

d o  k o m u n i k a c e 

v mezinárodním 

týmu. Také osobní 

přínos je nedoceni-

telný – po měsíci se 

nám do školy vra-

cejí jako vyspělé 

individuality: sa-

mostatné, zodpo-

vědné, tvůrčí a zdravě sebevědomé osobnos-

ti. 



 

Největší změny se týkají úředníků. O jejich jmenování 

bude nově rozhodovat vedení státní správy, nikoliv politici, jak tomu 

bylo dosud. Zákon by se měl dotknout také přísnějších kritérií výbě-

rového řízení. Úředníci již po výměně ministra zůstanou na své pra-

covní pozici a nový ministr si nenahradí úředníky „svými lidmi“. 

 

Jednalo se také o funkci „Supernáměstka“ neboli nejvyšší-

ho úředníka ve státě. Zároveň se stane náměstkem pro státní službu, 

podřízen ministerstvu vnitra. Mezi jeho pravomoce bude patřit: jme-

nování a odvolávání státních tajemníků, výběr šéfů státních úřadů a 

příprava jejich služebního hodnocení. 

 

Důležitost zákona... 

Nabytí účinnosti tohoto zákona povede k lepší efektivitě a 

profesionalitě státní služby. 

Ale vláda rovněž potřebovala schválit služební zákon co nejrychleji, 

z důvodu čerpání evropských peněz. Vláda se totiž Evropské unii 

zavázala, že nový zákon začne platit od roku 2015. 

 
Lucie Stupavská, Marek Bartoš (VS2) 

O co vlastně jde... 

S lužební zákon je zkrácený název zákona č. 218/2002 Sb., o 

službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o od-

měňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve 

správních úřadech. Skládá se z 12 hlav, které jsou nezbytné pro 

efektivní a dobře fungující státní službu. Týká se až 70 tisíc 

úředníků na ministerstvech a desítek státních úřadů. O jeho 

účinnosti se jedná již 12 let, účinnost byla 5x odložena a pro-

jednávalo ji 8 českých vlád. 
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Konečně nový služební zákon 

O d 1. listopadu 2014 nabyla účinnosti vyhláška č. 

222/2014 Sb., kterou se změnil režim povolování  

kácení dřevin rostoucích mimo les. Tato vyhláška rea-

Změny podmínek při kácení stromů 

guje na předešlou právní úpravu, která umožňo-

vala kácet vzrostlé stromy v zahradách bez ome-

zení, což dle ochránců přírody způsobilo přílišné 

a nekontrolovatelné kácení zeleně. Dle nové vy-

hlášky je možné kácet dřeviny v zahradách pouze 

za podmínky, že dřevina nedosahuje ve výšce 130 

cm nad zemí v obvodu 80 cm. Povinnost ohlašo-

vat kácení dřevin za výše uvedené podmínky se 

vztahuje pouze na neovocné stromy.   

Povolení ke kácení dřevin vydává orgán ochrany 

přírody a krajiny, což je odbor životního prostře-

dí místně příslušného městského úřadu. 

Vendula Kalíšková (VS3)  



Městské úřady 
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MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ,    

MOŽNOSTI DALŠÍHO STUDIA  

Obecní úřady 

Advokacie Notářství  

Katastrální úřady 

Státní zastupitelství 

Správa sociálního zabezpečení 

Soudy  

Finanční úřady 

Policie  

Administrativa v komerčních firmách 

Zdravotní pojišťovny 

Sociální práce 

Dopravní úřady 

Životní prostředí 
Stavební úřady 

Živnostenské úřady  

Úřady práce  
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