Logistika ve službách a finančnictví (37‐42‐M/01)
Základní charakteristika oboru





čtyřletý studijní obor ukončený maturitní zkouškou
vhodný pro dívky i chlapce
uplatnění v široké logistice (oblast finančnictví, poštovnictví, logistiky, veřejné správy,
cestovního ruchu a turismu, obchodu, ekonomiky, administrativy, kontrola kvality)
jediný obor tohoto druhu v regionu

Uplatnění absolventa

Absolventi mají široké uplatnění.
Budou vykonávat činnosti charakteru provozního, obchodně podnikatelského a řídícího
v nižších a středních článcích struktury řízení (pracovník poštovního provozu a přepravy,
referent v bance, směnárně, pojišťovně, finanční poradce a referent, obchodní zástupce,
pracovník kvality, firemní recepční, asistent, pracovník v cestovním ruchu a veřejné
správě, logistik v dopravě, přepravě, skladových operací a dalších službách).
Absolventi získají také připravenost k dalšímu studiu. Absolvent je připraven i pro vlastní
podnikání.
Charakteristickým rysem absolventa je schopnost samostatné a efektivní práce
v pracovních pozicích vymezených příslušnými obory činností, spojených s uvědomělým
a účinným využíváním informační a komunikační techniky, aplikačního firemního
softwaru a cizích jazyků.

Profilové vyučovací předměty












cizí jazyky
základy ekonomické teorie
písemná a elektronická komunikace
finanční služby
informační technologie
logistika cestovního ruchu
logistika veřejné správy
praktické činnosti
právní prostředí v ČR a EU
základy účetnictví
základy logistiky

Nejvíce žádoucí obecné schopnosti a vlastnosti






firemní loajalita
chuť dále se vzdělávat
organizační schopnosti a samostatnost
týmová spolupráce a flexibilita
zodpovědnost, schopnost komunikace, rychlost orientace

Možnosti pomaturitního vzdělání


vyšší odborné školy a vysoké školy oborů:
o bankovnictví, účetnictví, pojišťovnictví, ekonomicko‐správní
o cizí jazyky, učitelství různých aprobací
o informatika



o logistika a management
o státní správa
o a jiné…
kurzy (jazykové, účetnictví, informační technologie, finanční gramotnosti …)

Příklady vysokých škol



















ČVUT Praha
Bankovní institut
OA a VOŠ cestovního ruchu Karlovy Vary
Metropolitní univerzita
Univerzita Hradec Králové
Univerzita J. E. Purkyně Ústní nad Labem
Univerzita Karlova Praha
Univerzita Palackého Olomouc
Univerzita Pardubice
Vysoká škola ekonomická Praha (zaměření: doprava, logistika)
Vysoká škola finanční a správní Praha
Vysoká škola logistiky Přerov
Vysoká škola logistiky Prostějov
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky a právní Sokolov
Vysoká škola regionálního rozvoje Praha
Vysoká škola Škoda Mladá Boleslav
Vysoká škola technická a ekonomická České Budějovice
Vyšší odborná škola a SŠ managementu Praha

Vykonávané činnosti po maturitě s příklady povolání
Přepážkový pracovník, administrátor, pracovník
v expresních a kurýrních službách, poradce,
obchodní zástupce, pokladní
Pracovník v logistickém útvaru firmy, logistika
Logistické služby
služeb, disponent, pracovník kvality
Služby ČSOB (Poštovní spořitelny)
Pracovník banky
Směnárenské služby
Pracovník směnárny
Pojišťovnictví
Pojišťovací referent
Veřejná správa
Pracovník odborů ve veřejné správě
Recepční, firemní recepční, pracovník v cestovním
Cestovní ruch, turismus, lázeňství
ruchu
Vlastní podnikání, samostatné poradenství, au‐pair v zahraničí, a jiné…
Finanční operace, služby v poštovnictví,
obchodní dovednosti, expresní a kurýrní služby

Možnosti pracovních příležitostí u firem v regionu










cestovní kanceláře
Witte, SKF, EPT
bankovní instituce – Komerční banka, Union banka, ČSOB, divize Poštovní spořitelna, OVB
kurýrní, expresní a logistické firmy (AUTOPOST, Bohemia Curier, Česká pošta, DHL, DPD,
Geis, PPL, Ten Expres, Toptrans, UPS)
lázeňské domy (recepce)
pojišťovny (Česká pojišťovna, Pojišťovna Kooperativa, VZP, aj.)
směnárny
supermarkety (Baumax, Globus, Interspar, Kaufland, OBI, Penny Market, Tesco, Makro)
úřady, veřejná správa, instituce ‐ Krajský úřad, magistrát

