Střední škola diplomacie a veřejné správy s.r.o.
ul. Aloise Jiráska 1887, 434 01 Most
Tel.: 411130916, 918 / e-mail: info@ssdvs.cz , http://www.ssdvs.cz

Škola nabízí ve šk. roce 2021 / 2022 tyto obory :

1. 68-43-M/01 - Veřejnosprávní činnost
denní studium 4 leté - ve školním roce 2021/2022 přijímáme 30 žáků
specializace: právo, politologie, diplomacie a public relations

2. 68-42-M/01 - Bezpečnostně právní činnost
denní studium 4 leté - ve školním roce 2021/2022 přijímáme 60 žáků
specializace: právo, kriminalistika, kriminologie a sebeobrana

3. 64-41-L/51 - Podnikání
nástavbové kombinované studium 3 leté
ve školním roce 2021/2022 přijímáme 20 žáků

ZVEME VÁS NA DOD – JEDNA Z PODMÍNEK PŘIJETÍ
DOD: 11.11., 16.12. 2020 a 13.1., 3.2. 2021 od 8:00 – 17:00
V případě zákazu osobní přítomnosti ve školách je DOD nahrazen online dotazníkem,
který je v daný den DOD zpřístupněn na webu školy.
BENEFITY

Těšíme se na Vás!
Ing. Vladimíra Ilievová
Ředitelka školy
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autoškola
zbrojní průkaz
školení první pomoci
individuální přístup a profesionalita
> 90 % úspěšnost u maturit
pro 1. ročníky učebnice ZDARMA

Denní studium: 4 leté – pro absolventy ZŠ
Obor: 68-43-M/01 – Veřejnosprávní činnost
Specializace:
Diplomatické služby a Public Relations
Absolvent se uplatní v rámci působnosti územních, ústředních nebo jiných orgánů státní správy a samosprávy
jako referent státní správy nebo referent samosprávy. Získané ekonomické a právní vzdělání mu umožní uplatnit
se i v občanském sektoru.
Cílem vzdělávacího programu je absolvent, vykonávající specializované obslužné a organizační činnosti na
zastupitelských úřadech a úřadech státní správy. Jeho vědomosti a dovednosti proto zasahují nejen do oblasti
účetnictví, práva, personálního managementu a psychologie, ale i do oblasti estetiky, jednání, vystupování,
znalostí diplomatického protokolu. Předměty: právo, politologie, veřejná správa, diplomacie, public
relations, multikultura, finanční gramotnost, ekonomika, AJ, NJ, …
Uplatnění absolventů: 60 % vysoká škola (právo), 30 % úřady, 10 % ostatní

Obor: 68-42-M/01 – Bezpečnostně právní činnost
Studijní obor vychovává středoškolsky vzdělané pracovníky s předpoklady pro přijetí do služebního poměru
příslušníka Policie ČR, ozbrojených sborů a sil. Absolventi se mohou uplatnit jako zaměstnanci orgánů státní
správy a samosprávy na úseku vnitřní správy, v civilních a bezpečnostních službách, v oblasti prevence
kriminality a krizového řízení.
Získané vzdělání umožňuje absolventům studijního oboru ucházet se o přijetí ke studiu na vyšších odborných
školách nebo na vysokých školách, zejména na Policejní akademii a školách s výukou veřejnosprávních a
právních oborů studia. Předměty: právo, kriminalistika, kriminologie, sebeobrana, bezpečnostní příprava,
ekonomie, multikultura, finanční gramotnost, AJ, NJ, …
Uplatnění absolventů: 70 % Armáda ČR, Policie ČR, městská policie, 20 % vysoká škola (právo),
10 % ostatní.
Nástavbové studium: výuka v sobotu - 3 leté pro zaměstnané (výuční list)
Obor : 64-41-L/51 – Podnikání
Nástavbové 3 leté studium - pro dodělání si maturitní zkoušky.
Přijetí do tohoto oboru je podmíněno výučním listem a PŘ.
Uplatnění absolventů: 90 % Armáda ČR, 10 % ostatní.

U všech oborů se konají přijímací zkoušky z ČJ a MAT.

http://www.ssdvs.cz

