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DODATEK K ŠVP č. 2 

Název školního vzdělávacího programu: Bezpečnostně právní činnost (68-42-M/01) 
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IČ: 708 92 156 
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Stupeň poskytovaného vzdělání:  úplné střední odborné vzdělání 
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Ředitelka školy:   Ing. Radmila Krastenicsová 
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    e-mail: sstmost@sstmost.cz  

    www.sstmost.cz  
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Tímto dodatkem se upravuje nabídka nepovinných zkoušek stanovená ředitelem 

školy v rámci profilové maturitní zkoušky z jedné na dvě, podle § 79 odst. 2 školského 

zákona. Zároveň nepovinná zkouška z předmětu integrovaný záchranný systém bude 

nahrazena nepovinnou zkouškou z předmětu informační a komunikační technologie. 

 

Tento dodatek byl zpracován na základě  Opatření ministra školství, mládeže  

a tělovýchovy, kterým se vydávají aktualizované rámcové vzdělávací programy oborů 

středního vzdělávání kategorie dosaženého vzdělání J, E, H, L0, L5, M a P stanovené v 

nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším 

odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a změny rámcových vzdělávacích 

programů středního odborného vzdělávání v oblasti profilových zkoušek maturitní zkoušky; 

č. j. MSMT-31622/2020-1 a nabývá účinnosti dnem 1. října 2020. 

 

Způsob ukončení vzdělávání 

 Vzdělávání v tomto oboru se zakončuje maturitní zkouškou, která se skládá 

z praktické a ústní části. Konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a příslušným 

prováděcím právním předpisem. Certifikátem je vysvědčení o maturitní zkoušce. 

Žák může konat maturitní zkoušku, pokud úspěšně ukončil poslední ročník úplného 

středního odborného vzdělávání. Před zahájením ústní zkoušky se žáci nezúčastňují 

vyučování po dobu 5 vyučovacích dnů.  

 

Společná část maturitní zkoušky je zadávána a řízena centrálně MŠMT ČR. 

 

Profilová část maturitní zkoušky – její náplň a forma je určována ředitelem školy, který 

určuje nabídku povinných zkoušek tak, aby nejméně dvě ze tří zkoušek konal  

ze vzdělávací oblasti odborného vzdělávání. Jedna z povinných zkoušek je konána formou 

praktické zkoušky a její obhajobou před zkušební komisí. 

 

Organizace profilové části maturitní zkoušky: 

Profilová část maturitní zkoušky se skládá z 3 povinných zkoušek, které musí žák úspěšně 

absolvovat, aby profilovou část vykonal: 
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- praktická část – 1 povinná zkouška z odborných předmětů:  

o bezpečnostní příprava a prevence odhalování kriminality – písemná a praktická 

zkouška obhajovaná před zkušební komisí 

 

- ústní část – 2 povinné zkoušky: 

o právo 

o kriminalistika 

 

Maturanti si mohou v profilové části zvolit 2 nepovinné zkoušky a to z předmětů: 

o informační a komunikační technologie 

o matematika (ústní zkouška) 

 

 

Žáci vykonávají praktickou zkoušku v odborných učebnách, tato zkouška ověřuje 

praktické dovednosti žáků. Praktická zkouška je rozdělena do dvou pracovních dnů. Časový 

limit na splnění praktické zkoušky je maximálně 180 minut na každý den. Škola využívá 

jednotného zadání maturitních zkoušek. Žák může konat maturitní zkoušku, pokud úspěšně 

ukončil poslední ročník úplného středního odborného vzdělávání. Před zahájením ústní, 

popřípadě praktické zkoušky, se žáci nezúčastňují vyučování po dobu pěti vyučovacích dnů. 

Žák přestává být žákem školy dnem, který následuje po dni, kdy úspěšně vykonal maturitní 

zkoušku. Pokud maturitní zkoušku vykoná neúspěšně, nebo ji nekoná v řádném termínu, 

přestává být žákem 30. června roku, v němž měl vzdělávání řádně ukončit.  

 

Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce.  

 

 


