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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. 
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Občasník oboru Veřejnosprávní činnost  Mendelovy střední školy 

V ážení čtenáři,  

dostává se Vám do 
rukou již druhé číslo časo-
pisu, jehož záměrem je 
zejména informovat o 
oboru Veřejnosprávní čin-
nost na Mendelově střední 
škole v Novém Jičíně. No-
vinkou v tomto vydání 
jsou zkušenosti našich 
studentů z odborných pra-
xí. Sdělování zkušeností je 
výborné pro studenty niž-
ších ročníků, protože si na 
základě získaných infor-
mací mohou snadněji zvo-
lit vhodnou praxi. Někteří 
studenti berou volbu sou-
vislé praxe skutečně odpo-
vědně a jsou ochotni do-
jíždět i do krajského měs-
ta.  

Tak jako v přede-
šlém čísle je zde uveden 
rozhovor s absolventem. V 
tomto vydání poskytla 
rozhovor Ing. Veronika        
Köttová, jejíž slova mo-
hou být pro naše studenty 

motivací k dalšímu      
studiu. Mnohé  rady naši 
studenti jistě využijí také 
při hledání zaměstnání. 

Neustálé novely  
zákonů se promítají do 
učiva veřejné správy i ob-
čanského života, a proto 
je vhodné  přečíst si člán-
ky našich studentů, které 
na vybrané novely upo-
zorňují.  

Novinkami čísla 
jsou  v závěru uveřejněná 
křížovka s odborným té-
matem a soutěž z odbor-
ného anglického jazyka. 
Pokud budou účastníci 
soutěže úspěšní, mohou 
se těšit na věcné ceny.                

Mgr. Martin Jermář  
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K terou vyso-

kou školu 

jsi studovala?   

 

Studovala jsem Slez-

skou univerzitu 

v Opavě, Obchodně 

podnikatelskou fakul-

tu v Karviné,  obor 

Veřejná ekonomika a správa. V oboru jsem pokračovala také 

v navazujícím magisterském studiu na stejné fakultě.  

 

Můžeš srovnat způsob výuky na střední a na vysoké ško-

le?  

 

Na střední škole je studentům věnovaná větší péče. Průběž-

ně jsou prověřovány jejich znalosti u zkoušení. Učitelé mají 

doslova zájem na tom, aby studenti střední školu ukončili 

úspěšně.  

Na vysoké škole je studium volnější, nejsou průběžně tolik 

prověřování. Jen ti, kteří opravdu vytrvají a studují, vydrží. 

Mají více povinností a často jsou povinni svůj volný čas obě-

tovat samostudiu.  

Velkým rozdílem mezi výukou na střední škole a vysoké 

škole jsou také studijní materiály. Na střední škole jsme se 

učili většinou z poznámek, které jsme si zapisovali 

z výkladu učitele nebo z jediné učebnice. Na vysoké škole je 

do každého předmětu v seznamu povinné literatury mnoho 

publikací od různých autorů, které musíte přečíst a celé na-

studovat, abyste následně u zkoušky uspěli. Obyčejné po-

známky z přednášek sice pomohou, ale nestačí.  

 

Využila jsi při studiu vědomosti ze střední školy?   

 

Využila a hodně, především v oblasti práva a veřejné sprá-

vy. Na vysoké škole jsme sice tyto předměty studovali po-

drobněji, díky studiu na střední škole jsem v nich však zís-

kala základní orientaci a přehled. Právě toto mě zvýhodňo-

valo před studenty gymnázií. Mnohdy jsem se díky vědo-

mostem získaných na střední škole na zkoušky a zápočty 

nemusela tolik učit. 

Jediný předmět, ve kterém jsem kulhala, byla matematika. 

Té na střední škole nebyl věnován takový důraz.  

 

Můžeš říct něco ke koncepci vysokoškolského studia?  

 

V dnešní době panuje trend, kdy se studenti snaží získat 

titul za každou cenu, a proto se hlásí i na vysoké školy, které 

je vůbec nezajímají a nemají chuť ve studovaném oboru ve 

svém zaměstnání pracovat. Hlavně že mají „tři písmenka“ 

před jménem. V praxi jsou takoví absolventi naprosto ne-

použitelní. Často se například ve své práci setkávám s tím, 

že čerstvý absolvent oboru Nerostné suroviny mi na otáz-

ku „jakou práci budeme hledat?“  odpoví, že má zájem o 

práci v administrativě! U takových lze předpokládat i pro-

hlubování evidence na ÚP.  Myslím, že vysoké školy by 

měly přijímat studenty, kteří o studovaný obor jeví zájem a 

mají představu, kam svůj život směřovat. Vždyť se jedná o 

přípravu na jejich budoucí povolání. 

 

Co bys poradila studentům Mendelovy střední školy, 

kteří chtějí uspět na vysoké škole a potažmo v zaměstná-

ní? 

 

Vysoká škola je mnohdy hodně náročná na psychiku. Prá-

vě kvůli tomu dost studentů studium ukončí hned 

v prvním semestru. Proto bych potencionálním vysokoško-

lákům doporučila vydržet a mít pevnou vůli.  

Pro ty, kteří dále studovat nechtějí a hledají si práci, bych 

doporučila, aby se nebáli ve veřejné správě uplatnit. Mno-

ho mých spolužáků ze střední školy práci v oboru nenašli, 

protože se domnívali, že do veřejné správy se člověk do-

stane jen přes tzv. „tlačenku.“ Není tomu tak. V dnešní 

době mají studenti bez praxe obrovské možnosti, jak praxi 

získat a například i ve veřejné správě se uplatnit. Úřad 

práce jim může pomoci.   

 

Po absolvování vysoké školy se ti podařilo najít práci. 

Jaké povolání dnes vykonáváš a co je obsahem tvé prá-

ce?    

 

Pracuji na kontaktním pracovišti Úřadu práce v Bílovci na 

pozici referent zaměstnanosti. Hlavní náplní mé práce je 

kontakt s nezaměstnanými. Prostřednictvím databáze vol-

ných míst se je snažím zaměstnat a uchytit na trhu práce.  

Úzce spolupracuji také s oddělením rekvalifikací a odděle-

ním APZ (aktivní politika zaměstnanosti). Dlouhodobě 

nezaměstnaným, u kterých lze předpokládat, že se už ve 

vystudovaném oboru neuchytí, nebo dokonce nemají ani 

žádné vzdělání, právě rekvalifikace může pomoci.  

S oddělením APZ spolupracuji především při schvalování 

dotací z Evropské unie. Ty jsou určeny pro osoby, které 

mají ztíženou možnost si zaměstnání nalézt.  

 

Děkuji za rozhovor  

 

                Mgr. Martin Jermář   

 

Ing. Veronika Köttová                                      rozhovor s absolventkou   
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Jazykový pobyt ve Velké Británii  
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S kupina studentek oboru veřejnosprávní 

činnost se letos v září zúčastnila týdenního 

jazykového pobytu v Anglii. Vidím náš pobyt jako velké 

plus do života. Nešlo jen o výuku s rodilými mluvčími 

nebo poznávání nejznámějších turistických lákadel Lon-

dýna, pobyt nám pootevřel dveře do pravého života Bri-

tů. Největší podíl na tomto faktu měl pobyt v rodinách - 

mohly jsme sledovat jejich životní styl, chod domácnosti i 

stravovací návyky.  

Ubytované jsem byly ve Worthingu – v  malém 

přímořském městě. Já jsem  bydlela v krásně zrekonstruo-

vaném domě kousek od centra i od moře, v rodině měli tři 

malé děti. Nedaleko bydliště se nacházela škola, kde každý 

den probíhala výuka od 9. – do 12. hodin. Výuka byla za-

měřená především na konverzaci. Ke konci týdne jsme 

samy poznaly, že většině z nás se podařila prolomit ostý-

chavost z nesprávné gramatiky či výslovnosti.  

 

K a ž d é 

odpoled-

ne jsme 

vyjížděly 

za krása-

mi Anglie. 

21. 9. byl 

na pro-

g r a m u 

L o n d ý n , 

část Westminster - Houses of Parliament, Big Ben, Trafal-

gar Square, Buckinghamský palác, London Eye. Nesměly 

chybět fotky u každé z památek a nákup suvenýrů. Druhý 

den byl námořnický -  ve znamení města Portsmouth. 

Navštívily jsme mj. Námořní muzeum. Ve  čtvrtek 23. 9. 

nás čekal Brighton! První zastávkou bylo Sea live centre - 

ohromné akvárium, místo, kde nad vámi proplouvají žra-

loci a jsou 

na dosah 

ruky.  Ale 

h l a v n í 

podstatou 

dne byly 

n á k u p y ! 

Oblečení, 

suvenýry, 

potraviny 

a sladkos-

t i .  Po 

dvou a půl hodinách „šílenství“ všichni spokojeně odkrá-

čeli k Brighton pier - na molo, kde se nachází dětské kasí-

no, kolotoče a stánky s jídlem. Wafle s karamelovou záliv-

kou byly opravdu perfektní!  24. 9. nás  čekal Windsor, 

z a v í t a l i 

jsme také 

k Etonu - 

jedné z 

p r e s t i ž -

ních chla-

p e c k ý c h 

škol. V  

pátek 25. 

9.vládla u 

n u l t é h o 

poledníku 

v Greenwich uvolněná atmosféra. Ale to už se blížila zpá-

teční cesta. 

Ano, dvacetipětihodinová jízda autobusem byla 

sice náročná, ale dojeli jsme v pořádku. Jsem přesvědčená, 

že na Anglii budeme všechny rády vzpomínat…. 

 

Lucie Stupavská, VS3 



Cykloturistický kurz žáků 3. ročníku oboru 

veřejnosprávní činnost   
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V  třetím zářijovém  týdnu  se téměř celá 
třída VS3 vydala na sportovněturistický 

kurz do Vítkova – Podhradí. Byli jsme ubytova-
ní v kempu, v panenské přírodě v údolí řeky 
Moravice poblíž Kružberské přehrady. 

V pondělí ráno nás čekal 44 km přesun na ko-
lech z Nového Jičína do kempu.  

Vyjeli jsme v 9:30 a do kempu jsme dorazili 
něco málo po 14 hodině. Vybalili jsme si věci a 
šli se seznámit s instruktory a s prostředím. Byli 
jsme  rozděleni na 3 skupiny, které se pravidel-
ně střídaly ve sportovních činnostech – v jízdě 
na kajacích, v horolezectví a hrách. 

Úterý jsme začali rozcvičkou a po snídani jsme 
pokračovali v zadaných činnostech. Např. na 

kajacích jsme se učili udržet rovnováhu, při 
lezení po skalách vylézt do určité výšky a při 
hrách se více poznat a začít si důvěřovat.  

Na středu nám učitelé nachystali cyklistický 
výlet do  Hradce  nad Moravicí, někteří z nás 
podnikli pěší túru ke zřícenině hradu Vikštejn a 
večer jsme strávili zpíváním u ohně. 

Ve čtvrtek jsme celý den strávili v kempu a hráli 
hry. Také jsme natáčeli videa, která jsou zveřej-
něna na youtube.com. 

V pátek jsme opustili kemp. Pro některé z nás 
přijeli rodiče, ale většina jela domů opět na ko-
lech. 

V kempu panovala celý týden příjemná atmo-
sféra, všichni jsme si kurz  moc užili. Stanovený  

program byl splněn. Některé trasy byly oprav-
du náročné a všichni si tím ověřili svou fyzic-
kou i psychickou odolnost. Během týdenního 
pobytu se utužily vztahy nejen mezi studenty, 
ale i doprovázejícími  pedagogogy, kteří mohli 
své žáky  poznat i v jiném než  školním prostře-
dí. 

          

              Michaela Gilarová, Simona Blahetová, VS3 



P ro lepší orientaci ve studiu veřej-

né správy vznikla pro studenty 

speciální webová stránka.  Žáci zde mo-

hou najít základní informace o průběhu 

studia, požadavky k ústní a praktické 

maturitní zkoušce, veškeré průvodní ma-

teriály k souvislé praxi, výukové video-

materiály, interaktivní výukové materiály 

a další potřebné informace. Nedílnou 

součástí těchto webových stránek jsou 

úkoly, které jsou zadávány ve vyučova-

cích hodinách a žáky vypracovány 

v rámci domácích úkolů.  

Webová stránka pro obor veřejnosprávní činnost  
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Zde se s výhodou využívá systému Google classro-

om, který umožňuje vyučujícímu hromadně zadá-

vat termínované úkoly a následně je hodnotit. Jed-

notlivé zadávané úkoly mají praktický charakter a 

svým tématem vždy navazují na právě probírané 

teoretické učivo. Tímto způsobem výuky  žáci  pro-

pojují teoretické znalosti s praktickými dovednost-

mi.        

                   Mgr. Martin Jermář 

         

Oborné přednášky a besedy  

V  každém školním roce absolvují  žáci  odborné před-

nášky a besedy. Jedna z posledních besed se konala 

na Krajské pobočce Policie České republiky v Novém Jičíně. 

Žáky zaujaly zejména praktické zkušenosti policisty, který 

pomocí nich vysvětloval vybrané právní normy přestupkové-

ho a trestního zákona.  

Besedy se zúčastnila také pracovnice  odboru sociálně právní 

ochrany dětí v Novém Jičíně, která poskytla žákům mnoho 

zajímavých informací  ze svého oboru.               

                                                                         Mgr. Martin Jermář 



uvolněn k osvojení a chlapcem, který ve výchovném ústavě 

zůstal dobrovolně za účelem dokončení studia. Také jsem se 

účastnila sezení  s nezletilou dívkou, která obžalovala svého 

nevlastního otce ze znásilnění, zneužívání a soulože mezi 

příbuznými.  

Během výkonu mé praxe jsem byla na 4 soudních jednáních 

ve věcech sociálních, kde se projednávalo zvýšení výživného, 

úprava péče o nezletilé, zločin krádeže eur (toto jednání bylo 

tlumočeno z ruského a německého jazyka). 

Praxe pro mě byla velice přínosná, spoustu učiva jsem si 

dokázala představit lépe díky praxi, např. rodinné právo. Na 

druhou stranu pro mě bylo velmi náročné a psychicky až 

vyčerpávající poslouchat osudy dětí a mladistvých a nemoct 

jim jakkoli pomoci. Praxe byla bohatá na zkušenosti, byla 

jsem velmi ráda hlavně za návštěvy sociálních zařízení, kde 

jsem viděla, jak to tam chodí i vypadá. Na závěr bych dodala 

to, že si člověk uvědomí, že vždy 

jsou tady lidé, kteří se mají hůř a že 

si máme vážit toho, co máme. Pra-

xe velmi ovlivnila můj pohled na 

spoustu věcí a doporučila bych ji 

všem, které tato problematika zají-

má.    

Kristýna Kohoutová, VS3 

T ímto článkem bych Vám chtěla přiblížit výkon mé 

odborné praxe.  Vykonávala jsem ji na odboru 

občansko-správním   Úřadu městské části Praha 3 na Žižko-

vě, konktrétně na OSPOD. Pracovala jsem denně od 8 do 15 

hodin.  Absolvovala jsem 3 služební cesty, účastnila jsem se 

jednání na oddělení správním nejčastěji ve věcech narušení 

občanského soužití a dva dny jsem strávila na soudních 

jednáních. 

V rámci služebních cest jsem navštívila různá sociálních 

zařízení, např. zařízení pro děti vyžadující okamžitou po-

moc ve Dvoře Králové, Dětský domov Kamenice a Výchov-

ný ústav Obořiště. Seznámila jsem se s případy sourozenců, 

kteří byli zpátky svěřeni do péče matky, s chlapečkem, je-

hož matce byla odebrána rodičovská práva a chlapec byl 
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Úřad městské části Prahy 3 -  odborná praxe 

Notářská kancelář - odborná praxe 

P ro prváky vcelku nepředstavitelný pojem, pro 

druháky velké očekávání a pro třetí a čtvrtý ročník 

povinnost. Ano, asi takto studenti u nás ve škole „berou“ 

povinnou školní praxi. 

Není to tak dlouho, co jsem jako druhačka netrpělivě očeká-

vala svou první praxi. Volba nebyla vůbec jednoduchá, ale 

konečné rozhodnutí padlo na notářskou kancelář. 

S blížícím se zahájením praxe bylo vidět velké očekávání 

v celé naší třídě. Nikdo nevěděl, na co se připravit. Nebyla 

jsem výjimkou. Co tam budu dělat? Jací budou pracovníci? 

Jak se ke mně budou chovat? Tyto a mnoho jiných otázek 

lítaly hlavou snad každému z nás. Pomalu se blížil den D. 

Pamatuji si přesně, jak jsem vytřepaná přešlapovala u dveří 

kanceláře. Naštěstí mě čekal mladý kolektiv, který tvořily 

dvě administrativní pracovnice, dva koncipienti a přede-

vším paní notářka. Začala jsem školením o bezpečnosti prá-

ce a seznámením s náplní práce notáře. Každým dnem se 

má pracovní náplň měnila. Začátky byly složité – seznamo-

vala jsem se se spisy, aktuálními případy i celkovým cho-

dem kanceláře. Postupně jsem  dostávala více důvěry, s 

čímž přicházely složitější úkony a větší požadavky. S admi-

nistrativními pracovnicemi jsem navštívila i matriku nebo 

banky, s paní notářkou  různá jednání s klienty a porady. 

Vyzkoušela jsem si i práci  koncipienta, studovala jsem 

např. dokumentaci  z 19. století, prováděla klasickou práci 

s archivací dokumentů, ale i přípravu občerstvení pro klien-

ty. 



Okresní státní zastupitelství Nový Jičín                                 

-  odborná praxe 
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Pokud mám svou praxi zhodnotit, naprosto předčila mé 

očekávání. Ochota spolupracovníků i důvěra paní notář-

ky mě příjemně překvapila. Naučila jsem se (snad) správ-

ně hovořit s klienty a hlavně - viděla jsem využití probra-

ného učiva v praxi. To, že se opravdu neučíme věci jen 

teoreticky.  

Mohu také prozradit pár zajímavých situací, které mě na 

praxi potkaly. Mezi ty vtipnější patřila konverzace s ci-

zinci. Jelikož nikdo anglicky hovořící na pracovišti zrov-

na nebyl, byla řada na mě. Naprosto vystresovaná, že jim 

nedokážu správně odpovědět a budu vypadat jako blbec, 

který neumí správně použít gramatiku. Jaké bylo milé 

překvapení, když se pán ptal jen na heslo od WiFi a zdali 

může dostat vodu. Asi nejzásadnější okamžik pro mě 

nastal poslední den. Zúčastnila jsem se jednání o pozůsta-

losti, které trvalo skoro 4 hodiny. Při „přestávce” mě na 

chodbě zastavil jeden z účastníků se slovy: ,,Prosím Vás, 

slečno, když jste tu na praxi, určitě s tím máte zkušenosti, 

existují také jiné možnosti vyřešení našeho problému?” Byla 

jsem zaskočená a polil mě pot. Ale k mému překvapení 

jsem byla schopná odpovědět a 

celou věc jsme probrali. Při pozděj-

ším dohledání informací bylo fajn 

zjistit, že má odpověď byla správ-

ná. 

Lucie Stupavská, VS3 

S ouvislou odbornou praxi  jsme vykonávaly na 

Okresním státním zastupitelství v Novém Jičíně. 

Naší mentorkou byla paní Radmila Topičová. 

Na státním zastupitelství jsme se seznámily s prací na 

podatelně, naučily se pracovat s datovými schránkami, 

lustrovaly jsme, psaly podání na Policii ČR s oznámením 

úřadu práce, kontrolovaly a řadily spisy. Nejzajímavější 

pro nás byly především návštěvy soudních líčení, které 

nám objasnily průběh celého soudního řízení. Zúčastnily 

jsme se např. soudního  projednávání hospodářského 

trestného činu, loupeže, křivé výpovědi a maření výkonu 

úřední osoby. 

 

Odborná praxe nám dala hodně vědomostí v oblasti admi-

nistrativy a organizaci veřejné správy. Uplatnily jsme zde 

znalosti a dovednosti nabyté v jednotlivých vyučovacích 

předmětech. Obohatilo nás to o nové poznatky a zkušenos-

ti ze souvislé praxe. Byla to nejlepší a nejrozsáhlejší ze 

všech doposud absolvovaných odborných praxí. Oceňova-

ly jsme zejména možnost zcela samostatné práce. Zaměst-

nanci okresního státního zastupitelství měli snahu nás nau-

čit novým dovednostem,  byli vždy ochotni nám  pomoci a 

maximálně se nám věnovali. Jedinou slabou stránkou toho-

to pracoviště byla časová vytíženost pracovníků. 

  Veronika Liberdová, Pavla Linartová, Veronika Číhalová, VS4  
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Krajský úřad Moravskoslezského kraje                                 

- odborná praxe 

V  termínu od 7. 9. do 18. 9. 2015 jsem absolvovala 

praxi na Krajském úřadě v Ostravě. Praxi jsem 

vykonávala na Oddělení rozpočtu pod Ing. 

Janou Valovou.  

Po seznámení s kolektivem jsem absolvovala školení, kte-

ré vedl Ing. Miroslava Mateje, Ph. D. z Ministerstva finan-

cí ČR a JUDr. Karla Šimky, LL. M., Ph. D. z Nejvyššího 

správního soudu v Brně. Předmětem školení byly zásadní 

změny provedené v zákoně č. 250/2000 Sb.  

Dále jsem pracovala s rozpočtovým výhledem, závěreč-

ným účtem a návrhem rozpočtu kraje. Řešila jsem základ-

ní administrativu, jako je např. vyřizování telefonů, sepi-

sování, úprava a samotný tisk dokumentů. Mimo tyto 

Ž ivotní a existenční minimum je upraveno záko-

nem č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním 

minimu. 

Životní minimum je důležitý parametr k výpočtu nároku 

na dávky v hmotné nouzi a další sociální dávky. Minis-

tryně Michaela Marksová navrhuje navýšení životního 

minima minimálně o 6%.  

Naposledy byl růst životního minima zaznamenán v roce 

2012. Pro rok 2016 by se mělo zvýšit zhruba o 150 až 200 

Kč, na částku pro jednotlivce  3610 Kč. Stát by to vyšlo 

v přepočtu až na 1 miliardu korun.  

 

 

Zvýšení životního minima?  

sování, úprava a samotný tisk dokumentů. Mimo tyto čin-

nosti jsem také pracovala s Intranetem (privátní interneto-

vé stránky sloužící pro interní komunikaci uvnitř krajského 

úřadu) a vytvářela prezentaci potřebnou k dalšímu proško-

lování zaměstnanců. Připravovala jsem podklady a byla 

účas tna  pra covní  pora dy  odboru f inancí 

k připomínkovému řízení návrhu vyhlášky, která stanoví 

základy a lhůty finančního vypořádání vztahů se státním 

rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fon-

dem, jenž kraj obdržel od Ministerstva financí v rámci vněj-

šího připomínkového řízení. Byla jsem také obeznámena 

s oběhem faktur s důrazem na systém finálního proplácení, 

s principem komunikace s bankovními domy, s řízením 

cash-flow a s dalšími úkony nutnými pro zajištění platební 

schopnosti kraje.  

Celkově byla praxe velice přínosná, 

kolektiv byl milý, vstřícný a po celé 

dva týdny mne aktivně zapojoval do 

chodu celého oddělení. 

Nikola Jahnová, VS3  

 
 

  Návrh změn částek životního minima   

  

     Veronika Kopecká, VS2  

jednotlivec  3610 Kč 

společně posuzované osoby  

první společně posuzovaná osoba 3340 Kč 

od 15 do 26 let 2650 Kč 

od 6 do 15 let 2340 Kč 

do 6 let 1940 Kč 
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Novela přestupkového zákona  

Z měny se objevily v přestupkovém zákoně novelou, 
účinnou od 1.10.2015. Změny se týkají  blokového 

řízení, v němž se  zvýšila částka možné udělené pokuty z pů-
vodní částky 1 000 Kč na 5 000 Kč. V příkazním řízení se část-
ka pokuty zvýšila z původních 4 000 Kč  na 10 000 Kč.  

 

U mladistvých tj. u osob, které již mají více než 15, ale ještě 
nedovršily 18 let se horní hranice pokuty snižuje o polovinu. 
Přestupek musí být projednán maximálně do 2 let od jeho 
spáchání, protože při jednoroční lhůtě docházelo k tomu, že 
po uplynutí doby zůstal spáchaný přestupek nepotrestán. 

 

Michelle Křivánková, VS2 

V e sbírce zákonů v polovině srpna roku 2015 vyšla 

novela zákona č. 204/2015 Sb., která mění zákon 

č. 200/1990 Sb., o přestupcích a zákon č. 269/1994 Sb., o 

rejstříku trestů. Novela zákona zavede nový systém tzv. 

registr přestupků. Do centrálního registru se budou zapiso-

vat přestupky proti majetku (např. drobné krádeže), veřej-

nému pořádku (např. rušení nočního klidu) a občanskému 

soužití (např. menší ublížení na zdraví), ale také další pře-

stupky, a to na dobu až pěti let. Za opakované přestupky 

pachatelům hrozí vyšší pokuty, ale trestným činem se nesta-

nou. Registr přestupků by tedy měl především pomoci 

v boji proti drobné kriminalitě.  

Do rejstříku registrů přestupků budou mít přístup správní 

orgány projednávající přestupky (např. obce), orgány činné 

v trestním řízení, soudy, státní zastupitelství, ministerstvo 

spravedlnosti a v některých případech i kancelář prezidenta 

republiky. Občané však opis ze svého rejstříku přestupků 

nedostanou.  

Státní orgány budou mít přehled, zda se pachatel dopouští 

přestupků opakovaně. Opakovaného přestupku se pachatel 

dopustí tehdy, když spáchá přestupek do jednoho roku 

poté, co ho správní orgán uzná vinným z předchozího pře-

Registr přestupků 

stupku. Opakovaným záznamem v rejstříku přestup-

ků bude mít vliv při vydávání povolení k vystavení 

zbrojního průkazu, případně bude možné pachateli 

zbrojní průkaz odebrat.  

Centrální registr přestupků bude platný ke konci 

roku 2016 (14. měsíc od vyhlášení ve sbírce zákonů). 

Linda Papáková VS2 
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Argumentační soutěž z práva a veřejné správy  

T aké tento školní rok se konala argumentační sou-

těž z veřejné správy a práva. Soutěžící měli za 

úkol zpracovat a obhájit novelu zákona. První místo 

v soutěži získala Kristýna Kohutová z VS3 s návrhy opatře-

ní k eliminaci dopravních nehod, které způsobují začínající 

řidiči. Druhé místo obsadili Robin Srubek a Petr Páleníček 

z VS4, kteří obhajovali možnost adopce dětí homosexuální-

mi páry. Na třetím místě se umístili Vendula Býmová a 

R egistr smluv 

bude mít for-

mu elektronické data-

báze, ve které budou 

zveřejňovány všechny 

smlouvy uzavřené stá-

tem, kraji, obcemi a jejich organizacemi.  Tyto smlouvy se 

nejčastěji týkají prodeje, koupě či (pro)nájmu zboží, služeb, 

stavebních prací či nemovitosti. Veřejnost do něj bude moci 

nahlížet, a to prostřednictvím internetu. 

V registru smluv budou také zveřejňovány všechny objed-

návky, které vystaví některý z povinných subjektů (např. 

ministerstvo či obec), a faktury, na jejichž základě povinný 

subjekt poskytne plnění. Jedná se o všechny objednávky, 

smlouvy a faktury, které přesahují hranici 50 000 Kč. 

Smlouvy, které obsahují údaje, jejichž publikace by mohla  

 

ohrozit bezpečnost České republiky, zveřejňovány nebu-

dou. Neměly by být zveřejňovány ani části smluv, které 

obsahují obchodní tajemství.  Registr smluv počítá s řadou 

výjimek. Jednou z nich je, že smlouvy nemusí vyvěšovat 

malé obce, které nevykonávají rozšířenou působnost a fir-

my, v nichž mají většinový podíl. Další výjimkou je, že re-

gistr smluv se nebude týkat také obou komor parlamentu a 

Kanceláře prezidenta republiky.   

Jaký má registr smluv význam? Především má vytvořit 

transparentní systém zadávání veřejných zakázek a rozšířit 

tak veřejnou kontrolu. Významně by se tak mohlo omezit 

korupční jednání ve veřejné správě.       

                                    

                                    Vanda Machýčková, Barbora Novotná, VS2   

Registr smluv 

Darina Davidová z VS1 s návrhy na zamezení prodeje alko-

holu a tabákových výrobků nezletilým a dětem.    

Všech dvanáct soutěžících studentů 1.- 4. ročníků připravi-

lo zajímavé návrhy novel, které by byly jistě aplikovatelné a 

pro stát přínosné. Všichni účastníci si odnesli ze soutěže 

zkušenost s veřejnou prezentací, což s výhodou využijí při 

dalším studiu či následném zaměstnání.       

     Mgr. Martin Jermář           



Povinný poslední ročník v mateřské škole 

Novela zákona o evidenci obyvatel  
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O d jara 2015 mi-

nisterstvo škol-

ství uvažuje o zavedení 

povinné docházky do 

posledního ročníku ma-

teřských škol. Na konci 

října poslanci dali tomuto 

zákonu v prvním čtení 

„zelenou“. 

Proč  ministerstvo vůbec 

chce takto plošně změnit 

zákon?*  Vedou ke změně 

důvody dát dětem lepší startovní podmínky ke vzdělává-

ní a následnou pracovní kariéru nebo tuto změnu může-

me chápat jako snahu ministerstva o lepší začlenění soci-

álně slabších rodin? Pravdou je, že v ČR dosahujeme nej-

většího počtu odkladů dětí do prvních tříd v celé Evropě. 

Takže jistě chápeme určitou snahu politiků s tím něco 

udělat. Nikdo se netají tím, že jednou ze snah je snížit 

počet dětí, které kvůli neschopnosti svých rodičů přichá-

zejí do prvních tříd základních škol neznalé základních 

dovedností. Jde o schopnost se podepsat, rozeznávat bar-

vy, správně artikulovat atd. Ze sociálního hlediska by se 

také děti s povinným posledním ročníkem v MŠ mohly 

připravit na  práci v kolektivu (začlenění se). Nicméně se 

hodně laiků i odborníků domnívá, že jde spíše o problém 

romské komunity, takže by v podstatě nebylo nutné měnit 

celý zákon. Pokud by tedy podle některých dohadů šlo 

pouze o problém romské komunity, hraje v jejich neúspěš-

nosti ve vzdělávání především vliv sociokulturních problé-

mů, které by se změnou zákona jistě zcela neeliminovaly? 

Systém školství ale nevyhovuje ani další většině dětí, a to 

bez rozdílu rasy, kultury či sociálního postavení. Je tedy 

opravdu tím nejefektivnějším řešením přidat dětem povin-

ný poslední rok v MŠ jako „pokus o začlenění do modelu 

školství“, nebo by bylo na místě přemýšlet o plošné změně 

vzdělávání českých dětí obecně? Možná je na čase vyslech-

nout ty, kteří s tím mají největší zkušenost - učitelky mateř-

ských škol. Možná je na čase se zamyslet nejen nad zodpo-

vědností rodičů a žáků vůči vzdělávacímu systému, ale 

také nad profesionalitou a postojem učitelů, které ne vždy 

bývají dokonalé. 

*zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, střed-

ním, vyšším odborném a jiném vzdělávání – část třetí, hla-

va I, § 36, odst. 1 

                                                                 Zuzana Květoňová, VS2 

M in i s t ers tvo 

vnitra za-

mýšlí novelu zákona o 

evidenci obyvatel, kterou 

chce donutit občany, aby 

si zapsali své trvalé byd-

liště tam, kde skutečně 

žijí. Mnoho občanů má stále nahlášeno své trvalé bydliště 

například na městském nebo obecním úřadě a jen mi-

nimum z těchto občanů tvoří skuteční bezdomovci. Větši-

nou se jedná o nepoctivce, kteří nechtějí být dohledáni 

věřiteli či exekutory. Nelze opomenout také zmatek, kte-

rý vytváří tento systém při sčítání obyvatel nebo při pře-

rozdělení daňových výnosů.  

Novela zákona tedy zavádí povinnost občana nahlásit tako-

vou adresu trvalého bydliště, na které skutečně bude byd-

let. Pokud jakýkoliv úřad veřejné správy zjistí, že občanu 

nesouhlasí adresa trvalého bydliště s jeho reálným bydliš-

těm, stanoví se pro něj finanční sankce s horní hranicí až           

15 000 Kč.        

Někdy je nutné, aby občan přece jenom pobýval mimo své 

trvalé bydliště – např. studenti na vysokoškolských kole-

jích. V tomto případě Ministerstvo navrhuje zavést tzv. 

„přechodné bydliště“, a to v případě, že se občan nezdržuje 

v místě trvalého bydliště déle než 3 měsíce.   

                                                              Lorena Izabela Matei, VS2 
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1. Vyjadřování názoru ve volbách.  

2. Dobrovolná sdružení občanů. 

3. Ověření podpisu.  

4. Úřad ve statutárním městě. 

5. Odborná vyjádření. 

6. Posilování moci státu.  

7. Likvidace dokumentů.  

8. Politický režim potírající svobodu jednotlivce. 

9. Písemná žádost občanů. 

10. Průběžně získávané informace.  

Pokuste se vyplnit následující křížovku. První student oboru veřejnosprávní činnost Mendelovy střední školy, který 

po zveřejnění časopisu přinese správné řešení, bude oceněn v předmětu veřejná správa.        

          Mgr. Martin Jermář  

Soutěžní křížovka    
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Soutěž z odborného anglického jazyka   

Součástí výuky oboru Veřejnosprávní činnost je také výuka odborného anglického 

jazyka, která je vztažena k výuce práva a veřejné správy. Zde mohou studenti pro-

kázat své nabyté schopnosti a vědomosti. Soutěž připravil, zpracoval a odborně 

posoudí Ing. Petr Brandejs.  Úkolem soutěžících je vybrat z tabulky pod textem 

chybějící slova řazená v daném pořadí.           

Soutěže se mohou zúčastnit studenti Mendelovy střední školy oboru Veřej-

nosprávní činnost. Ze správných odpovědí bude vylosován jeden vítěz, který zís-

ká flash disc. Odpovědi mohou být předávány písemně (správné pořadí doplněných slov) do 19.12.2015 do rukou 

Mgr. Martina Jermáře.     

Refugees or migrants? 

Refugees are not the only people living outside their country of origin. In today's 

global village people are constantly leaving their 1)……...… in search of new op-

portunities. Migration across 2)………... is a reality for many societies across the 

world. 

In public debates the distinction 3)………... refugees and other people on the mo-

ve is often unclear. It is important to remember however, that refugees have a 

distinct legal status. Refugees are forced to leave their country because their lives 

are in   4)……….... Migrants and other groups on the move often make a decision 

for economic and other reasons. Refugees don't have this choice. 

Refugees are forced to leave and need international 5)……….... This is why one 

hundred and forty seven countries across the world have 6)…...…….. the Geneva 

Convention and gave refugees a unique legal status. 

Adapted from www.ecre.org 

1 wives schools homes  politicians 

2 rivers  capitals lines borders 

3 for between from by 

4 a bucket pickle danger  safety 

5 integration forces commitee protection 

6 sung sign signed singed 

http://www.ecre.org


Adresa:  

ředitelství školy: 

Divadelní 138/4, 741 01 Nový Jičín 

 

součást IT a Veřejnosprávní  

Tyršova 9, 741 01 Nový Jičín 

 

Telefon: 556 414 760, 556 414 761  

E-mail: skola@mendelova-stredni.cz  

 

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost - 4letý studijní obor 

Obor poskytuje všeobecné i odborné vzdělávání. Odborné před-
měty oboru jsou právo, veřejná správa, ekonomika, účetnictví, 
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 administrativní pra-
covníci v oblasti justice, v kancelářích advokátů a notářů, v realit-
ních kancelářích apod. Získané právní a ekonomické vzdělání jim 
umožní uplatnit se i v občanském sektoru. 

Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách ne-
bo na vyšších odborných školách, především právnických, sociál-
ních a ekonomických. 

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

M E N D E L O V A  S T Ř E D N Í  
Š K O L A ,  N O V Ý  J I Č Í N ,  
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