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Uplatnění absolventa
Absolvent se může ucházet o přijetí ke studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách
s výukou bezpečnostně právních, právních a sportovních oborů.
V praxi se absolvent uplatní v povoláních, v nichž je pracovní činnost vázána na znalost a správnou
aplikaci právních předpisů ČR ve věcech veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti a na fyzickou
zdatnost. Zejména se uplatní v bezpečnostních sborech (PČR, armáda, obecní policie, HZS aj.), ve
veřejné správě (státní správě a samosprávě), v odborech ochrany velkých podniků, ve složkách
integrovaného záchranného systému, CBS apod.
Pro výkon některých povolání musí absolvent splnit další zákonem stanovené podmínky (např. věk,
speciální odborné školení, testy zdravotní a psychické způsobilosti). Uplatní se pak jako bezpečnostní
pracovník, policejní inspektor, strážník obecní policie, celník, bezpečnostní pracovník ve vězeňské
službě nebo justiční stráži. Pro svoji fyzickou zdatnost a speciální dovednosti z profesní sebeobrany je
schopen zařadit se do speciálních jednotek PČR a armády.

Očekávané kompetence absolventa
Absolvent se vyznačuje těmito základními kompetencemi:
Obecné kompetence












vyjadřuje se kultivovaně, věcně a jazykově správně v mluvené i psané podobě,
komunikuje a písemně se vyjadřuje ve dvou cizích jazycích,
je schopen efektivně vyhledávat a zpracovávat informace z psaných i mluvených zdrojů,
uvědomuje si potřebu dalšího vzdělávání a rozvoje své osobnosti,
dokáže samostatně i ve spolupráci s jinými lidmi řešit osobní i profesní problémy s
přihlédnutím ke všem možným alternativám,
zná zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence a efektivně se jimi řídí,
odpovědně přistupuje k vlastní profesní budoucnosti, s přihlédnutím ke svým schopnostem
reálně plánuje svůj kariérní rozvoj,
uznává hodnoty a postoje podstatné pro život v demokratické společnosti,
chápe význam životního prostředí pro člověka a jedná v duchu udržitelného rozvoje,
funkčně využívá matematické dovednosti v různých životních situacích,
pracuje s osobním počítačem a jeho základním a aplikačním programovým vybavením, ovládá
klávesnici desetiprstovou hmatovou metodou, komunikuje elektronickou poštou, využívá
celosvětové sítě internet v souladu se základními zásadami zabezpečení.

Odborné kompetence









využívá poznatků z psychologie a pedagogiky při jednání s lidmi různých etnických,
náboženských a sociálních skupin a při řešení problémových situací,
rozpozná protiprávní chování a jednání, umí je správně kvalifikovat, odhaduje důsledky
protiprávního jednání,
využívá různé zdroje právních informací k vyhledání a analýze informací potřebných pro
vedení dokumentace o protiprávní činnosti,
aktivně vystupuje proti rasismu, nesnášenlivosti, diskriminaci a xenofobii,
orientuje se v právním systému ČR a základech evropského práva,
vymezí úlohu policie v demokratické společnosti, etické aspekty její práce, sociální pozadí a
dosah policejní činnosti,
využívá ve své činnosti základy úpolových sportů a prakticky aplikuje základní techniky
sebeobrany v souladu s právními normami a profesními nároky,
je vybaven vědomostmi o zásadách první pomoci a dokáže první pomoc sám poskytnout.

Základní orientace absolventa v oblasti citů, postojů a hodnot
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žák:









jednal v souladu s etickými normami a pravidly společenského chování;
respektoval lidská práva a přispíval k uplatňování demokratických hodnot;
měl úctu k ostatním lidem;
měl aktivní přístup ke svému osobnímu i profesnímu životu, uvědomoval si potřebu
celoživotního vzdělávání;
byl zodpovědný za své zdraví, pečoval o svůj fyzický a psychický rozvoj, usiloval o zdravý
životní styl;
chránil životní prostředí;
dbal o ochranu zdraví ostatních;
jednal vždy v duchu profesní etiky

Dosažený stupeň vzdělání


střední vzdělání s maturitní zkouškou

Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého vzdělání a kvalifikace
Vzdělání je ukončeno maturitní zkouškou ve formě odpovídající platné legislativě. Certifikátem je
vysvědčení o maturitní zkoušce.

