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Cílem naší školy je poskytnout žákům možnost kvalifikovaně se připravit na budoucí praktický
život, případně další studium. Snažíme se vytvořit příjemné studijní a lidské prostředí založené na
vzájemné komunikaci mezi žáky a pedagogy. Naše škola byla založena roku 1991. Od 1. 9. 1995
učíme v nové,  velmi pěkné, bezbariérové budově. Jsme soukromá škola, jejímž zřizovatelem je
Český svaz žen.

Profil absolventa

Absolvent se uplatní zejména jako referent samosprávy na obecních a magistrátních úřadech či jako
referent státní správy na územních, ústředních nebo jiných orgánech státní správy (krajské úřady,
úřady práce, katastrální úřady, finanční úřady apod.) Je připraven zajišťovat odborné činnosti nebo
ucelené agendy např. v oblastech hospodaření s majetkem obce, vnitřní správy (matrika, evidence
obyvatelstva),  vedení  evidence  podle  závazně  platných  předpisů,  vedení  agend  správních  a
samosprávných  komisí.  Dále  v  oblastech  určování,  vyměřování  a  vybírání  dávek  a  poplatků,
správního  řízení,  živnostenské  správy,  správy  na  úseku  katastru  nemovitostí  apod.  Získané
ekonomické a právní vzdělání umožní absolventovi uplatnit se i v soukromých firmách, advokacii a
organizacích neziskového sektoru občanské společnosti (nadace, občanská sdružení).

Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělání, stupeň dosaženého vzdělání
Vzdělání je ukončené maturitní zkouškou. Konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a
příslušným prováděcím právním předpisem.  Dokladem o získání  středního vzdělání  s  maturitní
zkouškou je vysvědčení  o maturitní zkoušce.
Absolvent je připraven se ucházet o studium v navazujících studijních vzdělávacích programech na
vyšších odborných školách nebo vysokých školách. Absolvent je připraven rozvíjet si své znalosti
v rámci celoživotního učení formou samostudia, kurzů a účasti na školeních a seminářích.
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Povinné předměty 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník Celkem

Český jazyk a literatura 2+1 2+1 3+1 3+1 14

Anglický jazyk 3+1 3+1 2+2 2+2 16

Německý jazyk 0+2 0+2 0+2 0+2 8

Dějepis 1+1 1+1 2+0 - 6

Občanský základ 1+1 1+1 1+0 - 5

Základy přírodních věd 1+0 1+0 1+0 1+0 4

Matematika 2+1 2+1 2+1 4+0 13

Tělesná výchova 2+0 2+0 2+0 2+0 8

Výpočetní technika 1+0 1+0 1+1 1+1 6

Základy práva 2+0 2+0 3+0 2+1 10

Veřejná správa 2+0 2+0 3+0 2+1 10

Ekonomika 2+0 2+0 - - 4

Učební praxe 1+0 1+0 1+0 1+2 6

Písemná komunikace a 
administrativa

3+0 3+0 2+0 1+1 10

Psychologie 2+0 - - - 2

Daně a účetnictví - 1+1 1+1 1+1 6

Celkem základní dotace 25 24 24 20 93

Celkem disponibilní 
dotace

7 8 8 12 35

Celkem v ročníku 32 32 32 32 128
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