Střední škola technická, Most, příspěvková organizace

Dělnická 21, 434 01 Most

Název ŠVP:

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST
Kód a název oboru vzdělávání:
68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost
Dosažený stupeň vzdělání:
střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma studia:

čtyřleté denní studium

Způsob ukončení:

maturitní zkouška

Podmínky pro přijetí
Ukončení povinné školní docházky v 9. ročníku
základního vzdělávání, splnění kritérií přijímacího řízení, zdravotní způsobilost. Žák musí být
klasifikován z předmětu Tělesná výchova a rozhodujícím kritériem při přijímání žáků bude též známka
z tohoto předmětu, která nesmí být horší jak 2 (chvalitebně).
Charakteristika oboru
Žáci se naučí zvládat jednání s klientem, provádět právní činnosti, tj. rozpoznat protiprávní chování
a jednání a umět je právně kvalifikovat, zahájit a vést trestní a správní řízení zejména o trestných činech
a přestupcích podle právní kvalifikace a v rozsahu daných kompetencí; provádět nezbytná šetření
ve věci včetně dokazování, provádět místní šetření v terénu, provádět kontrolní činnost, pracovat
s informační, výpočetní a kancelářskou technikou, zajišťovat bezpečnostní přípravu, dbát o fyzickou
a psychickou přípravu. Tyto znalosti a dovednosti získají v odborných předmětech Prevence
a odhalování kriminality, Právní vzdělání, Bezpečnostní příprava, Sebeobrana a další.
Uplatnění absolventa
Absolvent se uplatní v povoláních, v nichž je pracovní činnost vázána na znalost a správnou aplikaci
právních předpisů České republiky ve věcech veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti. Zejména
se uplatní v bezpečnostních sborech, ve veřejné správě (státní správě a samosprávě), v odborech
ochrany velkých podniků, bankovnictví, pojišťovnictví, ve složkách Integrovaného záchranného systému
apod. Pro výkon některých povolání musí absolvent splnit další zákonem stanovené podmínky,
např. věk, speciální odborné školení, testy zdravotní a psychické způsobilosti, bezúhonnost,
spolehlivost a další požadavky. Žáci se uplatní jako bezpečnostní pracovník, policejní inspektor, strážník
obecní policie, celník, bezpečnostní pracovník ve vězeňské službě nebo stráži nebo justiční stráži.
Získané vzdělání umožní absolventu ucházet se o přijetí ke studiu na vyšších odborných školách nebo
na vysokých školách, zejména na Policejní akademii a vysokých školách s výukou bezpečnostně
právních a právních oborů.
Škola poskytuje
Příspěvek na dojíždění pro žáky, kteří mají trvalý pobyt v obci v Ústeckém kraji mimo sídlo školy.
Zahraniční studijní stáže v rámci programu Leonardo da Vinci - projekt MOBILITY.
Stravování - ve školní jídelně (celodenní stravování pro ubytované na domově mládeže).
Ubytování - na domově mládeže je ve 2-3 lůžkových pokojích s vlastním sociálním vybavením
(WC a sprchový kout).
Sportovní aktivity – florbal, sálová kopaná, futsal, stolní tenis, kuželna, kulečník, cyklistika.
Kontakty:
476 137 211, 476 137 501
ředitel
476 137 343, 476 137 353
škola - strojírenské obory
476 137 302, 476 137 322
škola - ekonomické obory
476 137 544, 476 137 323
škola - elektro a stavební obory, obory chovatelství koní
476 137 550
odborný výcvik, dílny
476 137 527, 476 137 562
studijní oddělení
Více informací získáte na webových stránkách školy www.sstmost.cz

