SYLABUS
PROGRAMU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
NÁZEV PROGRAMU

VEŘEJNÁ SPRÁVA

FORMA PROGRAMU

Prezenční

TYP PROGRAMU (A,M)

Program CŽV „typu M“ vzdělávací kurz pro širokou veřejnost,
zástupce státní správy a samosprávy

ČÍSLO AKREDITACE

Nerelevantní

PODMÍNKY PŘIJETÍ DO PROGRAMU
VÝŠE POPLATKU, ZPŮSOB A TERMÍN
JEHO ÚHRADY
DATUM ZAHÁJENÍ, DÉLKA TRVÁNÍ,
HARMONOGRAM

CÍLE, OBSAHOVÁ NÁPLŇ
PROGRAMU

MINIMÁLNÍ A MAXIMÁLNÍ POČET
ÚČASTNÍKŮ

Písemné přihlášky nutno zaslat na adresu
SU OPF Karviná, Univerzitní nám. 1934, Karviná 733 40, nebo
na email czv@opf.slu.cz , a to v termínu do zahájení kurzu
600 Kč včetně DPH, na účet SU OPF č.101285316/0300 nebo v
hotovosti na pokladně SU OPF. Variabilní symbol bude sdělen
po přihlášení minimálního počtu zájemců termín úhrady: do
zahájení kurzu
6 vyučovacích hodin (jednorázový seminář)
Datum konání bude upřesněno po naplnění minimální kapacity
kurzu.
Obsahem kurzu je seznámení se s problematikou veřejné správy,
veřejné služby, normotvorbou, správním právem, obecním
zřízením.Veřejná správa organizuje chod správy věcí veřejných
a veřejných služeb ve státě a ochraňuje veřejné zájmy. Veřejná
správa je v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 500/
2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, je službou
veřejnosti. Veřejná služba - je obecným označením pro činnost
zaměstnanců veřejné správy, kteří jsou povolání vykonávat tuto
službu ve veřejném zájmu. Normotvorba - cílem je poskytnout
zájemcům vyšší než základní orientaci v problematice
normotvorby v pravomoci územních samosprávných celků. Z
hlediska obsahové stránky, jsou zde vymezeny základní
východiska práva obcí k vydávání jejich právních předpisů.
Správní právo - cílem předlohy je usnadnit zájemcům vstup do
problematiky a tak přispět ke správnému pochopení náročné
činnosti správních orgánů. Správní činnost je významnou a
důležitou součástí působnosti orgánů veřejné správy. Obecní
zřízení - Obec je základním územním samosprávným celkem,
která má právo na samosprávu. Významné postavení a zároveň
charakteristickým znakem obce je společenství občanů, které je
osobním základem obce.
Minimální počet účastníků - 8
Maximální počet účastníků - 15

ÚDAJE O PERSONÁLNÍM
ZABEZPEČENÍ PROGRAMU

Odborný garant kurzu: JUDr. Marie Sciskalová, Ph.D.

ÚDAJE O PROSTOROVÉM
ZABEZPEČENÍ PROGRAMU

Výuka bude probíhat v budově SU OPF

PODMÍNKY ÚSPĚŠNÉHO
ABSOLVOVÁNÍ PROGRAMU

Závěrečný test
Absolventům bude vydáno osvědčení

ZPRACOVATEL SYLABU

JUDr. Marie Sciskalová, Ph.D

SCHVÁLIL, DATUM

prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.

