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Specifika praktické zkoušky z odborných předmětů 

 

Praktickou zkoušku z odborných předmětů koná žák formou písemného 

zpracování konkrétní případové studie z odborných předmětů – právo, integrovaný 

záchranný systém, kriminalistika a bezpečnostní činnosti. Žák zpracovává 

ředitelem školy stanovené zadání, které obsahuje konkrétní případ a úkoly.  

 

 Časový prostor pro vypracování praktické zkoušky činí nejvýše 240 minut 

dle § 17 odst. 2 vyhlášky č. 177/2009 Sb., v případě žáků s přiznaným 

uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky se časový limit 

adekvátně prodlouží. 

 Hodnocení žáka za úroveň splnění dílčích zadání po linii jednotlivých 

odborných předmětů provádí příslušný vyučující daného odborného 

předmětu. Celková výsledná známka praktické zkoušky je průměrem všech 

dílčích známek. 

 Aby žák vykonal praktickou zkoušku, musí úspěšně absolvovat všechny  

části   zadání z jednotlivých předmětů. 

 Hodnocení praktické zkoušky oznámí předseda zkušební maturitní komise 

žákovi při vyhlášení výsledků ústní části maturitní zkoušky. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zaměření k praktické zkoušce z předmětu Kriminalistika:  

 Kriminalistická taktika: prvotní zásah na místě činu, převzetí oznámení - 

jeho druhy; ohledání obecně a speciálně ohledání místa činu – jeho druhy, 

úkoly, dokumentace z místa činu – náčrtek a fotodokumentace. 

 Kriminalistické techniky vedoucí k identifikaci osob a věcí: daktyloskopie, 

odorologie, biologie, mechanoskopie, trasologie, pyrotechnika, 

kriminalistická chemie, zkoumání léčiv a drog, mikrostopy (pojem, podstata, 

význam, metody zkoumání, sporný a srovnávací materiál – požadavky 

na jeho zajišťování) 
 Náležitosti Dožádání o odborné vyjádření a znaleckého posudku, otázky 

znalcům. 
 

Zaměření k praktické zkoušce z předmětu Bezpečnostní činnosti:  

 Základní povinnosti příslušníků Policie ČR 

 Podání vysvětlení, prokazování totožnosti 

 Vstup do obydlí, jiného prostoru nebo na pozemek 
 

Zaměření k praktické zkoušce z předmětu Právo:  

 Skutková podstata trestného činu 

 Trestná součinnost,  recidiva 

 Stádia trestního řízení, dokazování, rozhodnutí 



 

 

 

Zaměření k praktické zkoušce z předmětu Integrovaný záchranný systém:  

 Činnost složek Integrovaného záchranného systému při živelních pohromách 

a mimořádných událostech 

 Průmyslové havárie, únik nebezpečných látek 

 Živelní pohromy (povodně) a mimořádné události (výbuchy, požáry, apod.) 
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