Příloha č. 2 k Pravidlům konání profilové zkoušky ze dne 1/9/2020

Veřejná správa
Profilová část maturitní zkoušky konaná ve formě písemné zkoušky
Doba trvání – 240 minut (pro žáky SPU-O skupina 1 - 300 minut), písemná zkouška bude
rozdělena do 3 částí, viz níže, všichni studenti dané třídy budou vypracovávat stejnou variantu
maturitní zkoušky.

A

Teoretická část písemné zkoušky I.

Zadání:
Test - 40 testových otázek. Studenti budou volit vždy jednu správnou odpověď v každé
testové otázce. Vybranou odpověď zakroužkují, v případě opravy chyby, kroužek přeškrtnou
křížkem a zakroužkují odpověď správnou.
Maturitní okruhy, z nichž budou testové otázky vybrány, jsou uvedeny v příloze tohoto
dokumentu.
Bodování:
Za každou správně zodpovězenou testovou otázku, získá student 0,5 bodu. Celkem tedy 20
bodů.

B

Teoretická část písemné zkoušky II.

Zadání:
Rozbor 10 otázek z průřezu studia veřejné správy na středních školách. Studenti
vypracovávají písemně (vlastnoručně).
Maturitní okruhy, z nichž budou otázky vybírány, jsou uvedeny v příloze tohoto dokumentu.
Bodování:
Za každou úplně správnou odpověď získá student 1,5 body. Možné jsou i částečné body
odstupňované po ½ bodu. (např. ½ bodu, 1 bod apod.). Celkem tedy 15 bodů.

C

Praktická část písemné zkoušky

Zadání:
Studenti vypracují praktické příklady z oblasti dávek nemocenského pojištění a dávek státní
sociální podpory.


Dávky nemocenského pojištění – nemocenské, ošetřovné a peněžitá pomoc v
mateřství – studenti na základě konkrétních příkladů vypočítají uvedené dávky
oprávněným osobám, k dispozici budou mít tabulky s redukčními hranicemi denních
vyměřovacích základů, dále mohou používat samostatné kalkulačky, nikoliv v mobilu či
PC.



Dávky státní sociální podpory – rodičovský příspěvěk, přídavek na dítě, příspěvek na
bydlení, dávky pěstounské péče, porodné, pohřebné - studenti na základě konkrétních
příkladů vypočítají uvedené dávky oprávněným osobám, k dispozici budou mít tabulky
životního minima, normativních nákladů na bydlení a přídavků na děti, dále mohou
používat samostatné kalkulačky, nikoliv v mobilu či PC.

Bodování:
Za úplně správně vypracované dávky nemocenského pojištění získá student 18 bodů. Možné
jsou i částečné body odstupňované po ½ bodu. (např. ½ bodu, 1 bod apod.).
Za úplně správně vypracované dávky státní sociální podpory získá student 17 bodů. Možné
jsou i částečné body odstupňované po ½ bodu. (např. ½ bodu, 1 bod apod.).
Celkové hodnocení zkoušky:
Celkem může student získat 70 bodů. Přepočítání na známky probíhá podle vydané směrnice
pro konání profilové zkoušky.

V Berouně, dne 1.9.2020

zpracovala: Věra Čejková
Miluše Lidinská, ředitelka školy

Příloha: Maturitní témata veřejná správa 2020/2021

MATURITNÍ TÉMATA
Veřejná správa
školní rok 2020/2021
1. Veřejná správa


vymezení pojmů veřejný sektor, veřejná politika, veřejný statek a služba, soukromý
sektor, atd.



rozdělení veřejné správy



charakteristika orgánů státní správy a samosprávy

2.

Obecní zřízení


vývoj územní samosprávy na území ČR, právní úprava



občané, území a druhy obcí



právní předpisy a působnosti obce



orgány obce – charakteristika a pravomoci



statutární města

3.

Krajské zřízení


vývoj územní samosprávy na území ČR, právní úprava



občané, území, spolupráce a názvy krajů



právní předpisy a působnosti obce



orgány kraje – charakteristika a pravomoci



hlavní město Praha

4.

Právní a společenské postavení zaměstnance ve veřejné správě


požadavky na odborné znalosti státního úředníka a služební poměr



kariérní systém, systém funkčních míst



bezpečnostní sbory ČR, služební poměr příslušníků Armády ČR, Policie ČR



pracovní poměr zaměstnanců územních samosprávných celků

5.

Vnitřní správa


vymezení vnitřní správy a orgány vnitřní správy



zabezpečení osobního stavu obyvatelstva – matriky, jméno, příjmení a rodné číslo,
evidence obyvatel



občanské průkazy a cestovní doklady



pobyt cizinců na území ČR a azyl



státní občanství



státní symboly



názvy obcí a krajů



označování ulic a domů

6.

Živnostenská správa


pojem živnosti a právní úprava



všeobecné a zvláštní podmínky provozování živností



druhy živností, rozdělení, charakteristika



živnostenské úřady a živnostenský rejstřík

7.

Správa kultury


pojem kultury, rozdělení a právní úprava



orgány na úseku správy kultury



správa na jednotlivých úsecích kultury – kulturní památky, knihovny, muzea a galerie,
tisk, hromadné sdělovací prostředky

8.

Správa základního a středního školství


právní úprava a oblasti základního a středního školství



vzdělávací soustava – charakteristika, formy vzdělávání, vzdělávací programy



druhy škol a školská zařízení



orgány státní správy a samosprávy na tomto úseku

9.

Správa vysokého školství


právní úprava a druhy vysokých škol



akademická obec vysoké školy



charakteristika studijních (vzdělávacích) programů

10.

Sociální zabezpečení


pojem a právní úprava



organizace sociálního zabezpečení (charakteristika)



pojistné na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti



složky pojistného, poplatníci, sazby a sankce

11.

Správa policie


organizace policejní správy na území ČR, historie



Policie ČR – úkoly, organizační struktura, povinnosti a oprávnění policistů,
donucovací prostředky, zbraně



12.




13.

obecní (městská) policie – organizace a náplň práce, povinnosti a oprávnění strážníků,
donucovací prostředky, zbraně
Správa na úseku životního prostředí
zásady ochrany životního prostředí
orgány veřejné správy na úseku životního prostředí
ochrana ovzduší, vod, ZPF, přírody a krajiny, lesa
Správa zdravotnictví



právní úprava a pojmy zdravotnictví



veřejné zdraví, prevence, profesní organizace, zdravotnická zařízení



umělé přerušení těhotenství a ochrana před alkoholismem a jinými toxikomaniemi



orgány státní správy a samosprávy na tomto úseku

14.

Státní sociální podpora, sociální péče a hmotná nouze


právní úprava a orgány státní sociální podpory



základní pojmy a pravidla pro nárok, rozdělení dávek



charakteristika a výpočty jednotlivých dávek



sociální péče a hmotná nouze

15.

Nemocenské pojištění


pojem a právní úprava



účastníci



vznik, zánik a ochranná lhůta



charakteristika a výpočet dávek nemocenského pojištění

16.

Důchodové pojištění


důchodový systém a právní úprava



účastníci



charakteristika dávek důchodového pojištění

17.

Správa zaměstnanosti


právní úprava, SPZ, orgány státní správy a samosprávy na úseku zaměstnanosti



právo na zaměstnání, zabezpečení zaměstnání



podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci,



zaměstnávání občanů se zdravotním postižením

18.

Veřejné zdravotní pojištění


pojem a právní úprava



vznik a zánik pojištění



plátci pojištění – práva a povinnosti



výše a způsob placení pojistného



zdravotní pojišťovny



Správní právo
ústavní základ a vztah k ostatním právním odvětvím



prameny správního práva – správní řád a správní řád soudní



realizace norem správního práva – druhy správních rozhodnutí



subjekty správního správa

19.

20.

Správní řízení


správní orgány - věcná a místní příslušnost



účastníci správního řízení



lhůty a počítání času ve správním právu



zahájení a průběh řízení



právní účinky rozhodnutí (právní moc, vykonatelnost)



řádný opravný prostředek - odvolání, autoromedúra
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