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PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ oboru Bezpečnostně právní činnost 

Praktická zkouška se skládá ze 3 částí:  

1. Kriminalistika – modelové situace 

2. Ochrana majetku a osob – modelové situace 

3. Sebeobrana – praktická ukázka 

Organizace praktické zkoušky 

1. Kriminalistika – praktické řešení modelové situace 

- žák uplatňuje nabyté teoretické znalosti v praktické modelové situaci,  

- zadání modelové situace bude losované z 5 témat a bude stejné pro všechny žáky,  

- na seznámení se zadáním, přípravu pomůcek, případné dotazy apod. je stanoven čas 5 minut,  

- na vypracování je stanoven čas 45 minut,  

- všichni žáci v dané třídě zahájí vypracování modelové situace ve stejný čas,  

- vypracované úkoly odevzdávají žáci pouze kompletně (vsunuté do sběrného dvoulistu), a to 

kdykoliv v průběhu stanovených 45 minut přítomnému pedagogickému dozoru,  

- před odevzdáním práce podepíšou žáci každý list,  

- během vypracování modelové situace je zakázáno používat jiné pomůcky než stanovené, mezi 

sebou se bavit, jíst, používat mobilní telefon nebo jiný prostředek elektronické komunikace,  

- opustit učebnu před odevzdáním práce je možné pouze z vážných hygienických důvodů 

jednotlivě.   

 

2. Ochrana majetku a osob – modelové situace 

Cílem této části praktické zkoušky je ověřit, zda je žák schopen uplatnit teoretické znalosti 

v praxi, správně jednat a vyřešit zadané konkrétní situace.  

- žák si vylosuje modelovou situaci; na modelové situaci pracuje vždy dvojice žáků, 

- na seznámení se zadáním, přípravu řešení a pomůcek je stanoven čas 7 minut,  

- součástí přípravy je vypracování osnovy, podle které bude řešena modelová situace. Tuto osnovu 

odevzdá žák zkoušejícímu před praktickým provedením úkolu. 

- na předvedení modelové situace je stanoven čas nim. 5, max. 8 minut,   

- obsahem této části je názorné předvedení řešení vylosované modelové situace (vč. používání 

přímé řeči, příslušných věcných bezpečnostních prostředků a řádného zdůvodnění právní 

podstaty předvedených činností),  

- při řešení situací, které to vyžadují, uvede žák příslušné zásady součinnosti s Policií ČR, Obecní 

policií, Hasičským záchranným sborem, Zdravotnickou záchrannou službou a ostatními 

vymezenými osobami. 

 

3. Sebeobrana – praktická ukázka 

- žák si vylosuje úkol pro praktickou ukázku; při praktické ukázce cvičí vždy dvojice žáků,  

- na vylosování a rozcvičení bude mít každá dvojice 5 minut,  

- každý žák předvede samostatně prvky sebeobrany za případné asistence svého figuranta,  

- na předvedení prvků sebeobrany je stanoveno u každého žáka min. 5 max. 10 minut.  
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