
  

MATURITA DÁLKOVĚ 

= STUDIUM PŘI ZAMĚSTNÁNÍ PRO KAŽDÉHO 

Potřebujete si doplnit kvalifikaci? 

Chcete udělat něco pro svůj profesní život a posunout se 

dál? 

Nemáte čas na to být každý den ve škole? 

Máte radši osobní přístup učitelů? 

 

Naše škola nabízí kombinovanou formu dálkového 

studia pro doplnění středoškolského vzdělání s maturitou. 

Toto vzdělání je dostupné všem, co mají dokončené 

základní vzdělání. Doba studia je 4 roky, zakončeno 

maturitní zkouškou. 

Výhody kombinované formy: 

 Studium na dálku – nemusíte trávit celý den ve 

škole. Výuka probíhá převážně prostřednictvím IT 

doplněná konzultací s vyučujícími  

 Osobní přístup – respektujeme individuální 

podmínky každého studenta. Tedy bereme ohled 

na jeho zaměstnání 

 Dostupné zpracované materiály pro každého 

 Organizace výuky podle individuálních možností  

Veřejnosprávní činnost 

Chcete pracovat ve státní správě a být profesionálním 

úředníkem nebo pracovat v neziskové sféře? 

Chcete se zlepšit v jazycích, naučit se týmové práci 

a naučit se komunikovat s lidmi? 

Chcete se naučit a pochopit systém fungování státní správy 

a práva? 

Absolvent se zaměřením na veřejnou správu se uplatní jako 

referent na magistrátních, obecních úřadech a ostatních 

úřadech státní správy jako je např. správa sociálního 

zabezpečení, finanční úřad, katastrální úřad apod.  

Hlavním cílem oboru vzdělání je zajistit kvalitní přípravu 

profesionálních pracovníků veřejné správy, ale i soukromého 

sektoru. Obor veřejnosprávní činnost je převážně zaměřen na 

získávání, prohlubování a aplikování znalostí z oblasti veřejné 

správy, o právním a správním řádu České republiky, čerpání dotací 

z fondů EU apod. Studenti získávají dále znalosti z účetnictví, 

ovládají psaní všemi deseti, které je vyučováno v rámci obchodní 

korespondence, pracují s IT technologiemi, učí se týmové práci. 

Soustavně se tak připravují na práci ve veřejné správě nebo 

soukromém sektoru. 

Přijímací řízení: 

 Přijímáme přihlášky do 2. kola 

 Nemusíte již skládat přijímací zkoušky 

 Právo a právní systém, Účetnictví 

 

KONTAKTY: Labská střední odborná škola a Střední odborné učiliště 

Pardubice, s.r.o., U Josefa 118, 530 09 Pardubice Email: 

sekretariat@labskaskola.cz, Telefon: 466 412 240; 702 024 213, Web: 

www.labskaskola.cz  

Délka studia: 

4 roky 

Zakončeno 

maturitní 

zkouškou  

 

Jsme jediná škola 

nabízející 

tento obor 

v Pardubickém 

kraji 
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odborná škola a 

střední odborné 

učiliště Pardubice, 

s.r.o. 
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