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Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově
Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel. 573 324 111, fax. 573 324 103,
e-mail: internet sekret@spshol.cz, Intranet sekret@mail.sps.km.jm
___________________________________________________________________________
Č. j. VPŠH-1617-2/2017-VZ-OZV
Holešov 26. září 2017
Počet listů: 6

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky
pro školní rok 2017/2018
V souladu s ustanovení § 79 odst. 3 písm. b) zák. č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
a vyhlášky MŠMT č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání
ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky
č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra
provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění pozdějších předpisů,
vydávám
rozhodnutí
o nabídce povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky,
včetně formy a témat pro školní rok 2017/2018.
Povinné zkoušky
a) právo – ústní zkouška před zkušební maturitní komisí,
b) kontrola kriminality – ústní zkouška před zkušební maturitní komisí,
c) praktická zkouška z odborných předmětů zaměřená na řešení modelových
situací z oblasti, bezpečnostní činnosti, dopravní činnosti, tělesné přípravy
a střelecké přípravy.
Nepovinné zkoušky
a) bezpečnostní a dopravní činnost - ústní zkouška před zkušební maturitní
komisí,
b) tělesná příprava - ústní zkouška před zkušební maturitní komisí.
c) matematika

+

-

didaktický test, který je jednotně zadáván a centrálně
vyhodnocován Centrem.

Žák může v rámci profilové části maturitní zkoušky konat nejvýše dvě
nepovinné zkoušky.

plk. Ing. Jan Dvořák
ředitel školy
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Témata povinné ústní maturitní zkoušky z předmětu právo
ve školním roce 2017/2018 pro jarní a podzimní zkušební období

1.

Základní právní pojmy a právní norma

2.

Ústava České republiky

3.

Listina základních práv a svobod

4.

Moc zákonodárná a moc výkonná

5.

Veřejná správa

6.

Subjekt a objekt občanskoprávních vztahů

7.

Manželství

8.

Dědění

9.

Obchodní korporace

10. Trestný čin
11. Objekt a objektivní stránka trestného činu
12. Subjekt a subjektivní stránka trestného činu
13. Vývojová stádia trestné činnosti
14. Trestná součinnost
15. Mnohost trestných činů
16. Okolnosti vylučující protiprávnost v trestním právu
17. Trestní řízení
18. Zásady trestního řízení a subjekty trestního řízení
19. Zajištění osob a věcí podle trestního řádu
20. Zákony o přestupcích
21. Řízení o přestupcích
22. Správní řízení
23. Rozhodnutí ve správním řízení
24. Pracovní poměr
25. Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů
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Témata povinné ústní maturitní zkoušky z předmětu kontrola
kriminality ve školním roce 2017/2018 pro jarní a podzimní zkušební
období
1.

Kriminalistika – základní pojmy vědního oboru

2.

Kriminalistické stopy

3.

Kriminalistická identifikace

4.

Portrétní identifikace

5.

Daktyloskopie

6.

Trasologie, mechanoskopie

7.

Kriminalistická balistika

8.

Kriminalistická pyrotechnika

9.

Kriminalistická biologie

10. Kriminalisticko-technické zkoumání ručního písma dokladů, listin, cenin
a platidel
11. Kriminalistická odorologie
12. Kriminalistické verze
13. Výslech a konfrontace
14. Rekognice
15. Kriminalistická rekonstrukce
16. Pátrání
17. Zadržení
18. Místo činu
19. Ohledání místa činu
20. Dokumentace z ohledání místa činu
21. Kriminologie – základní pojmy vědního oboru
22. Viktimologie a penologie
23. Kontrola a prevence kriminality
24. Kriminalita mládeže a drogová kriminalita
25. Násilná kriminalita, mravnostní kriminalita a kriminalita proti mládeži
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Témata povinné praktické maturitní zkoušky z odborných předmětů
ve školním roce 2017/2018 pro jarní a podzimní zkušební období
1.

Donucovací prostředky

2.

Povinnosti policistů podle zákona o Policii ČR

3.

Oprávnění policistů podle zákona o Policii ČR

4.

Osobní doklady

5.

Cestovní doklady

6.

Státní hranice a ochrana státní hranice

7.

Podmínky provozu na pozemních komunikacích

8.

Přestupky související s provozem na pozemních komunikacích

9.

Správní evidence na úseku silničního provozu

10. Řidičské průkazy a řidičské oprávnění
11. Sebeobrana a legislativa
12. Taktické postupy – sebeobrana v praxi
13. Techniky pádů
14. Techniky juda
15. Techniky úderů a kopů
16. Vyprošťovaní a obrana proti napadení, pákové techniky
17. Úderné prostředky – teleskopický obušek a tonfa
18. Zákon o střelných zbraních a střelivu
19. Druhy střelných zbraní
20. Konstrukce palných zbraní
21. Druhy nábojů do palných zbraní
22. Značení střelných zbraní
23. Pravidla bezpečné manipulace se střelnou zbraní
24. Rozebírání a skládání základních druhů palných zbraní
25. Činnost s palnou zbraní před a po ukončení střelby
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Témata nepovinné ústní maturitní zkoušky z předmětů
bezpečnostní a dopravní činnost ve školním roce 2017/2018
pro jarní a podzimní zkušební období
1.

Evropská unie

2.

Povinnosti policisty podle zákona č. 273/2008 Sb.

3.

Podání vysvětlení podle zákona č. 273/2008 Sb.

4.

Cestovní doklady občanů České republiky dle zákona č. 329/1999 Sb.,
o cestovních dokladech

5.

Vydání a odebrání
č. 273/2008 Sb.

6.

Vstup do obydlí, jiného prostoru nebo na pozemek podle zákona
č. 273/2008 Sb.

7.

Pohyb osob v Schengenském prostoru

8.

Zajištění osoby podle § 26 zákona č.273/2008 Sb.

9.

Donucovací prostředky

zbraně

a

prohlídka

osoby

podle

zákona

10. Povinnosti policisty po použití donucovacích prostředků nebo zbraně
11. Problematika občanských průkazů
12. Problematika zbrojních průkazů
13. Mezinárodní dohoda ADR
14. Pozemní komunikace
15. Pravidla provozu na pozemních komunikacích § 1 - 10
16. Pobyt cizinců na území České republiky, dle zákona č. 326/1999 Sb.,
o pobytu cizinců na území České republiky
17. Oprávnění příslušníků policie při dohledu na BESIP
18. Použití zbraně
19. Technický stav vozidel
20. Cestovní doklady cizinců dle zákona č. 326/1999 Sb.,o pobytu cizinců na
území České republiky
21. Dopravní přestupky
22. Dopravně správní evidence
23. Právní úprava činnosti bezpečnostních sborů
24. Policejní cely a eskorty osob
25. IZS, krizové řízení
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Témata nepovinné ústní maturitní zkoušky z předmětu tělesná
příprava ve školním roce 2017/2018 pro jarní a podzimní
zkušební období
1.

Význam pohybu pro zdraví - aktivní životní styl, negativní vliv špatného
životního stylu, stresu a návykových látek

2.

Historie sportu, olympijské hry, sportovní rekordy

3.

Prevence úrazů při pohybových aktivitách, bezpečnost a zásady dopomoci
při provádění pohybových aktivit; zásady první pomoci

4.

Úpolové sporty, bojová umění a jejich význam

5.

Sebeobrana – pojem a právní normy

6.

Princip, rozdělení a nácvik úderů a kopů (karate)

7.

Princip, rozdělení a nácvik pádů, porazů a přehozů (judo)

8.

Princip, rozdělení a nácvik pákových technik; problematika vyproštění
z držení a obejmutí (aikido, ji-jitsu)

9.

Atletika

10. Gymnastika
11. Plavání, plavecké sporty a základní aspekty záchrany tonoucího
12. Sportovní a míčové hry
13. Netradiční sporty a inovativní sportovní činnosti
14. Pohybové aktivity v letní přírodě
15. Pohybové aktivity v zimní přírodě
16. Sportovní trénink, fyziologické aspekty svalové práce, stavba lidského těla
17. Výživa a doplňky výživy při pohybových aktivitách, regenerace sil
po fyzické zátěži
18. Pitný režim a jeho význam při pohybových aktivitách
19. Charakteristika a rozvoj silových schopností
20. Charakteristika a rozvoj rychlostních schopností
21. Charakteristika a rozvoj vytrvalostních schopností
22. Charakteristika obratnosti a pohyblivosti a jejích rozvoj
23. Hygiena pohybových činností
24. Základy topografie, orientační běh a orientace v neznámém terénu
25. Druhy sportovního materiálu, doporučení pro jeho výběr a nákup
v návaznosti na jednotlivé aktivity

