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Informace o denním studiu 

 
ŠVP PRÁVNÍ ADMINISTRATIVA   

Veřejnoprávní činnost  kód 68-43-M/01 
 

4-leté denní studium s maturitou 
 
Střední odborná škola ochrany osob a majetku Malé Svatoňovice, s.r.o.( dále jen SOŠOOM) 
je soukromou střední školou schválenou MŠMT ČR a po odborné stránce výuky i MV ČR a 
společně se školami v Ostravě, Brně a Plzni máme již   20-ti  letou tradici. 
 

NOVÁ ŠKOLA V PRAZE 
Veronské náměstí 20/391 

109 00  PRAHA  10 
 
Všichni žáci on-line připojeni na „elektronickou knihovnu“ školy – k dispozici 
veškeré učební materiály a komunikace s pedagogy on-line 
 
Studium je zakončené maturitní zkouškou. 
Absolventi získají úplné střední odborné vzdělání a budou připraveni: 

a) pro administrativní činnost v oblasti justice, v kancelářích advokátů a notářů, 
b) pro administrativní činnost v orgánech státní správy a samosprávy vykonávajících 

správu sociální a správu na úseku katastru nemovitostí a v realitních kancelářích. 
Absolventi se mohou přihlásit ke studiu na vysokých školách právního zaměření a dalších, případně 
na vyšší odborné nebo vysoké škole s právním a sociálním zaměřením.  
 
 Učební plán obsahuje: 
  
Základní předměty 
 
Český jazyk a literatura                                          Jazykové praktikum 
Anglický nebo německý jazyk                               Písemná a elektronická komunikace 
Ruský jazyk                                                            Právní administrativa 
Dějepis a dějiny kultury                                          Katastrální správa 
Občanská nauka                                                      Právo 
Základy přírodních věd                                           Sociální politika 
Aplikovaná psychologie                                         Výpočetní technika 
Matematika                                                             Základy ekonomiky 
Tělesná výchova 
 



Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Karviná                                             Číslo účtu: 19-3488180247 / 0100 

 
 
Výběrové předměty 
 
Účetnictví                                                            Realitní činnost 
Rétorika                                                               Společenskovědní seminář 
Informační technologie                                        
 
Sportovní kurzy: lyžařský, turistický 
 
Součástí učebního plánu je odborná praxe ( v kancelářích advokátů, notářů, na pracovních 
úřadech, účast na soudních jednáních, při  řízeních na katastrálních úřadech aj.) 
 
 
 
Příspěvek na výuku pro školní rok 2013/14            -       16 800,-Kč ( splatný pololetně) 
Možnost studijních prospěchových slev:                 -           od 500,-  - 1 500,- Kč 
( dle smlouvy o studiu) 
 
 
 

Přijímací zkoušky ke studiu  
 
 

• Ke studiu se přijímají žáci  s  dobrým prospěchem.  Při přijímacím řízení bude   brán 
zřetel na prospěch v osmé a deváté třídě a  

 
• Přijímací zkoušky         se    nekonají. 

 
 
Termíny přijímacího řízení : 
 
 
duben 2013  bude upřesněno na webových stránkách školy 
 
Přihlášky, včetně potvrzení školy, lékaře nutno odevzdat na střední školu do 15.3.2013 
 
 
Dny otevřených dveří:    8.12.2012       od   8-12 hod. 

12.1.2013      od   8-12 hod. 
  9.2.2013       od   8-12 hod. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


