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Základní informace pro denní studium 
 

Nabízíme dva studijní obory určené pro hochy a dívky devátých tříd. 

 

 

 

KONTAKTY 
 

tel.: 596 788 332 

M:  604 290 961 

 

www.bpaostrava.cz 

e-mail: sekretarka@bpaostrava.cz 

 

 
Výuka oboru BPČ je garantována MV ČR prostřednictvím VPŠ a SPŠ v Holešově. Naše škola je 

partnerskou školou Univerzity obrany v Brně a Fakulty bezpečnostního inženýrství Vysoké školy 

báňské v Ostravě. 

 

 
 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

 

SOBOTA 2. prosince 2017  od 9,00 do 12,00 hod. 

PONDĚLÍ 15. ledna 2018  od 15,00 do 18,00 hod. 



 

VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST 
ŠVP Evropské právo a regionální politika 

kód 68-43-M/01 
4-leté denní studium s maturitou 

 

NOVÉ zaměření oboru na evropské právo a regionální politiku, na oblast evropských fondů a 

jejich čerpání. 

 

 

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ 
Studium připravuje žáky: 

 pro administrativní činnost v oblasti justice, v kancelářích advokátů a notářů v orgánech 

státní správy a samosprávy, v realitních kancelářích 

 

Absolventi se mohou přihlásit ke studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole s právním či sociálním 

zaměřením. 

 

 

UČEBNÍ PLÁN 
Základní předměty: 
český jazyk a literatura, anglický jazyk, německý jazyk, dějepis, občanská nauka, fyzika, chemie, biologie a ekologie, 

aplikovaná psychologie, matematika, tělesná výchova, zeměpis, jazykové praktikum, technika administrativy, právní 

administrativa, katastrální správa, právo, sociální politika, ICT, ekonomika, evropské právo a regionální politika 
 

Výběrové předměty: 
účetnictví, realitní činnost, rétorika, společenskovědní seminář, cvičení z matematiky 
 

Sportovní kurzy: lyžařský, turistický 
 

Součástí učebního plánu je odborná praxe (v kancelářích advokátů, notářů, na úřadech, účast na soudních jednáních, při 

řízeních na katastrálních úřadech aj.). 

 

 

 

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY KE STUDIU 
 test znalostí ze základní školy dle platné legislativy 

 průměrný přepočtený prospěch ze ZŠ 

      (Započítáváme průměr  9. třídy z předmětů ČJ, M, CJ, D, Z, PŘ, ON,   

       F, CH, TV.) 

 



ŠKOLNÉ 
 

Příspěvek na výuku je závislý na prospěchu žáka a pohybuje se v rozpětí 14 400 - 18 000 Kč. 
(standardní splatnost je pololetní) 

 

 

 

MATURITNÍ ZKOUŠKA 
 

Společná (státní) část: 
český jazyk a literatura 

cizí jazyk a matematika 
 

Profilová (školní) část: 
Bezpečnostně právní činnost  
právo   

kriminalistika a bezpečnostní příprava 

praktická zkouška ze speciální tělesné výchovy 
 

 

Veřejnosprávní činnost 
právní administrativa 

sociální politika nebo katastrální správa 

praktická zkouška z odborných předmětů  

 

 

 

CO DÁLE NABÍZÍME 
 

 pobyty v horském prostředí na našem školicím středisku v Malých Svatoňovicích 

 adaptační kurzy 

 autoškolu s výraznými slevami pro studenty 

 ubytování pro mimoostravské 

 stravování v budově školy 

 aktivní účast studentů ve Školním klubu v těchto kroužcích: 

- sebeobrana 

- parašutistický  

- střelecký 

 


