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SOUHRNNÁ PRAKTICKÁ MATURITNÍ 
ZKOUŠKA – JARO 2021 

  

Skladba zkoušky: Závěrečná práce z IZS, Písemná práce, Praktická ukázka (sebeobrana / 

kriminalistika) 

Třídy: 4.A, 4.B, 4.C  

Datum konání: 19.04.2021 – 21.04.2021  

Místa konání:  písemná – č. 103, č. 105, č. 107 

kriminalistika - č. 307   

sebeobrana - č. 110  

  

Maturitní komise  
Předseda:       Bude upřesněno nejpozději 31. 3 .2021 

Místopředseda:        Bude upřesněno nejpozději 31. 3 .2021   

Třídní učitel:       Mgr. Kateřina HOVORKOVÁ (4.A),  

Ing. Renáta SKUCIUSOVÁ (4.B), Mgr. Karel DVOŘÁK (4.C) 

Hodnotitelé závěrečné práce: 

Hodnotitelé písemné práce:    

Mgr. Karel DVOŘÁK, Mgr. Pavel MIKEŠ 

Mgr. Karel DVOŘÁK, Mgr. Pavel HABLE                                                  

Zkoušející kriminalistika:   Mgr. Karel DVOŘÁK, Mgr. Pavel HABLE                                                              

Zkoušející sebeobrana:   Mgr. Ladislav NAGY, Mgr. Jaroslav DŘEVO  

 

Technické zabezpečení:   

 

Ing. Zdeněk BENEŠ   

   

Žáci si k písemné praktické zkoušce přinesou tyto pomůcky:   

• psací potřeby, Zákon č. 40/2009 Sb. (Zákon trestní zákoník), Zákon č. 273/2008 Sb. 
(Zákon o Policii České republiky), Zákon 251/2016 Sb. (Zákon o některých 
přestupcích)  
  

Žáci si k praktické zkoušce ze sebeobrany zajistí:   

• sportovní oděv, vlastní ochranné prostředky  

  

Žáci si k praktické zkoušce z kriminalistiky zajistí:   

• psací potřeby  

 

V Jihlavě dne 30.9.2020 

Zpracoval:   Mgr. Lukáš Váca                                                         Schválil:    Ing. Dušan Hasoň                                  

                 zástupce ředitele školy                                                                           ředitel školy  

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-251
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-251
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-251
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-251
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POKYN K REALIZACI  

SOUHRNNÉ PRAKTICKÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY 2021 (jaro)   
  

 I.  Forma  
 

Souhrnná praktická maturitní zkouška bude probíhat formou závěrečné práce z IZS, 

písemné práce (právo, bezpečnostní činnost, kontrola kriminality) a praktické ukázky 

(sebeobrana / kriminalistika). Zadání písemné práce stanoví úkoly pro zkoušeného žáka z 

předmětů Kriminalistika, Právo, Bezpečnostní činnost a Integrovaný záchranný systém.  

Při praktické ukázce ze sebeobrany každý zkoušený žák předvede samostatně 

losovanou část s vybraným partnerem. V případě volby Kriminalistiky zpracuje v rámci 

praktické ukázky zadaný úkol. 

 

II.  Způsob provedení  
  

1. Závěrečná práce z IZS 

Žáci vypracují a odevzdají závěrečnou práci dle instrukcí zadavatelů – viz. Webové 

stránky / sekce Maturita / Závěrečná práce 

 

2. Písemná práce  

Žáci budou mít jednotné zadání (viz zvláštní příloha), vypracované hodnotitelem. Úkoly 

písemné práce vyhotoví za pomoci stanovených pomůcek (viz Příloha č. 1). Na vypracování 

úkolů je stanoven čas čtyř vyučovacích hodin, tj. celkem 180 minut. Na seznámení se 

zadáním, přípravu pomůcek, případné dotazy apod., je stanoven čas maximálně 15 minut.  

Všichni žáci v dané třídě zahájí vypracovávání úkolů ve stejný čas, který zadavatel zaznamená 

do protokolu. Vypracované úkoly mohou žáci odevzdat pouze komplexně (vsunuté do 

sběrného dvoulistu), a to kdykoliv v průběhu stanovených 180 minut zadavateli, který čas 

odevzdání opět zaznamená do protokolu. Před odevzdáním písemné práce podepíší žáci 

každý její list.  

    

3a. Praktická ukázka (sebeobrana)  

  Při praktické ukázce z předmětu Sebeobrana cvičí dvojice žáků (viz Příloha č. 2). Každá 

skupina žáků předvede samostatně losovanou část s vybraným partnerem (viz Příloha č. 3). 

Na vylosování, rozcvičení a předvedení prvků sebeobrany bude mít každá skupina dvojic (4 

dvojice) 60 minut.    
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3b. Praktická ukázka (kriminalistika)  

Zadaný úkol z předmětu Kriminalistika (viz příloha č. 4), vypracovaný hodnotitelem a 

zadavatelem v jedné osobě, vyhotoví žáci v požadované formě ve vymezeném čase 60 minut. 

Na seznámení se zadáním, přípravu pomůcek, případné dotazy apod., je stanoven čas 

maximálně 10 minut.  

  

III. Organizační zabezpečení   

1. Závěrečná práce z IZS 

Žáci vypracují a odevzdají závěrečnou práci dle instrukcí zadavatelů – viz. Webové 

stránky / sekce Maturita / Závěrečná práce 

 

2. Písemná práce  

Písemnou práci budou žáci vypracovávat v přidělených učebnách, za dozoru zadavatele 

(viz příloha č. 1). Zadavatelem bude vždy učitel vyučující jiné předměty než ty, z jejichž 

obsahové náplně budou žáci řešit úkoly zadané v písemné práci. Žáci budou ve třídě 

rozmístěni tak, že v každé lavici bude sedět jeden žák. Po dobu řešení úkolů je žákům 

zakázáno používat jiné pomůcky než stanovené, mezi sebou se bavit, jíst, používat mobilní 

telefon nebo jiný prostředek elektronické komunikace vyjma přiděleného počítače. Opustit 

učebnu před odevzdáním práce je možné pouze jednotlivě, a to za účelem vykonání osobní 

potřeby na WC. Čas odchodu z učebny a čas opětovného příchodu do učebny, jakož u 

porušení výše vymezených zákazů, vyznačí zadavatel do protokolu.        

  

3a. Praktická ukázka (sebeobrana)  

Praktickou ukázku z předmětu Sebeobrana předvedou žáci za přítomnosti zkoušejícího, 

přísedícího a dalšího člena maturitní komise. Po ukončení ukázek bude provedeno 

vyhodnocení, s nímž budou žáci bezprostředně seznámeni.    

  

3b. Praktická ukázka (kriminalistika)  

Praktický úkol z předmětu Kriminalistika vyhotoví žáci v určené učebně za přítomnosti 

zadavatele. Před odevzdáním praktického úkolu podepíší žáci každý jeho list.  
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IV. Způsob a kritéria hodnocení   

Písemná práce bude hodnocena pomocí bodového systému, praktické ukázky budou 

hodnoceny známkou, která se dle stanoveného klíče převede na body. Výsledná známka se 

stanoví ze součtu bodů získaných žákem za závěrečnou práci, písemnou práci a praktickou 

ukázku. Za závěrečnou práci, písemnou práci i za praktickou ukázku musí žák získat vždy 

alespoň minimální počet bodů na dílčí hodnocení dostatečně, jinak celkově neuspěl.     

  

1. Závěrečná práce z IZS 

            Za vypracování závěrečné práce může žák získat maximálně 20 bodů.  Aby žák úspěšně 

zvládnul tuto část souhrnné praktické maturitní zkoušky, musí získat minimálně 9 bodů.    

 

Stupeň hodnocení  Body 

1  20 – 17,5  

2  17 – 15 

3  14,5 – 12  

4  11,5 – 9 

5  8,5 - 0  

 

 

2. Písemná práce  

            Za vypracování písemné práce může žák získat maximálně 20 bodů.  Aby žák úspěšně 

zvládnul tuto část souhrnné praktické maturitní zkoušky, musí získat minimálně 9 bodů.    

  

Stupeň hodnocení  Body 

1  20 – 17,5  

2  17 – 15 

3  14,5 - 12  

4  11,5 – 9 

5  8,5 - 0  
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3. Praktická ukázka (sebeobrana / kriminalistika)  

    Úspěšnost předvedení sebeobrany bude maturitní komisí a zadaného úkolu z 

předmětu Kriminalistika hodnotitelem, ohodnocena klasifikačním stupněm 1 až 5., a to v 

souladu s pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, která jsou stanovena v čl. 17 a čl. 

18 platného a účinného školního řádu, vydaného dne 29. srpna 2016 ředitelem školy. Získaný 

stupeň ohodnocení bude následně převeden do bodového systému dle tohoto klíče:    

                                                    

Stupeň hodnocení  Body  

1  10  

2  8  

3  6  

4  4  

5  0  

  

K úspěšnému zvládnutí této části praktické maturitní zkoušky musí žák získat 

minimálně 4 body.    

  

c.  Celkové hodnocení souhrnné praktické maturitní zkoušky  

Výsledná známka z praktické maturitní zkoušky bude stanovena následovně:  

  

1) sečtou se body za závěrečnou práci, písemnou práci a praktickou ukázku  

2) celkový počet získaných bodů se ohodnotí výslednou známkou dle tohoto klíče:   

  

Body  Výsledný stupeň hodnocení  

50 – 44  výborný  

43,5 – 39  chvalitebný  

38,5 – 29  dobrý  

28,5 – 22  dostatečný  

méně než 

22  

nedostatečný  
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V. Personální obsazení, časové a místní rozvržení   

1. Závěrečná práce z IZS 

Datum konání: v průběhu 1. pololetí školního roku 2020/2021 (viz. Webové stránky, sekce 

Maturita – Závěrečná práce) 

Hodnotitel: Mgr. Karel Dvořák, Mgr. Pavel Mikeš 

 

2. Písemná práce (podrobný časový harmonogram, včetně zadavatelů, bude 

zveřejněn nejpozději 31.3. 2021) 

Datum konání: 19.4. – 21.4.2021  

Místo konání:  učebny č. 103, 105, 107   

Čas konání: zač. v 08.00 hod.   

Technické zabezpečení: Ing. Zdeněk Beneš  

Zadavatelé:   15.4. -  

                      16.4. -  

Hodnotitel: Mgr. Karel Dvořák (provede i instruktáž zadavatelů)  

Přísedící: Mgr. Pavel Hable  

  

3a. Praktická ukázka (sebeobrana)  

Datum konání: 19.4. – 21.4.2021  
Místo konání:  učebna č. 110 (tělocvična)  
Čas konání: od 07.45 hod.   
Zkoušející: Mgr. Jaroslav Dřevo, Mgr. Ladislav Nagy 

       

3b. Praktická ukázka (kriminalistika)  

Datum konání: 19.4. – 21.4.2021 

Místo konání: učebny č. 103, č. 307  

Čas konání: od 07.45 hod.   

Zadavatelé: Mgr. Karel Dvořák, Mgr. Pavel Hable 

Hodnotitel: Mgr. Karel Dvořák  

Přísedící: Mgr. Pavel Hable 

  

VI. Sdělení celkového hodnocení souhrnné praktické maturitní zkoušky   
  

Celkové hodnocení souhrnné praktické maturitní zkoušky bude hodnotitelem zpracováno do  

30.04.2021 a žákům na jejich žádost sděleno dne 04.05.2021 ve 12:00 hod.  
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VII.   Materiální, technické a administrativní zabezpečení   
  

Za materiální a technické zabezpečení částí souhrnné praktické maturitní zkoušky 

odpovídají hodnotitelé (písemná práce + praktická ukázka z kriminalistiky) a zkoušející 

(praktická ukázka ze sebeobrany). Administrativní zabezpečení zajistí pracovnice studijního 

oddělení dle pokynů zástupce ředitele školy pro SŠ.   
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PŘÍLOHY  

Příloha č. 1 - Pokyny k realizaci písemné praktické maturitní zkoušky  
Seznam pomůcek potřebných ke zpracování písemné práce, které si žáci přinesou:  

- psací a rýsovací potřeby  

- Zákon č. 40/2009 Sb. (Zákon trestní zákoník)  
- Zákon č. 273/2008 Sb. (Zákon o Policii České republiky)  
- Zákon 251/2016 Sb. (Zákon o některých přestupcích)  

  
Rozpis písemné práce   
Datum:  19.4. – 21.4.2021  

Čas:   zač. 08.00 hod.  

Technické zabezpečení: Ing. Zdeněk Beneš  
  
Seznam žáků konajících zkoušku bude zveřejněn nejpozději 31.3.2021 

 

 

Příloha č. 2 – Seznam žáků konající praktickou maturitní zkoušku  

ze sebeobrany  
  
Datum konání: 19.4. – 21.4.2021  
Místo konání:  učebna č. 110 (tělocvična)  
Čas konání: od 07.45 hod.   
Zkoušející: Mgr. Jaroslav Dřevo, Mgr. Ladislav Nagy 

 

Seznam žáků konajících zkoušku bude zveřejněn nejpozději 31.3.2021 

 

 

Příloha č. 3 - Pokyny k realizaci praktické maturitní zkoušky ze sebeobrany  

  
Zahájení zkoušky:   

nástup 15 minut před zahájením zkoušky pro jednotlivou skupinu, učebna č. 110 

(poučení o BOZP, pokyny k průběhu zkoušky)  

   

Vybavení:   

sportovní oděv, vlastní ochranné prostředky  

  

Po zahájení se dostaví čtyři dvojice zkoušených žáků podle časového rozvrhu (viz 

Příloha 2) do zkušební místnosti č. 110 a každá skupina žáků si vylosuje variantu cviků ke 

zkoušce. Losuje se jedna varianta pro všechny první žáky dvojice (čtyři žáci) a druhá varianta 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-251
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-251
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pro všechny druhé žáky dvojice (čtyři žáci). Po vylosování zkoušený žák již nesmí opustit 

zkušební místnost.  

Každá varianta obsahuje techniky a cviky podle:  

TRIVIS Jihlava/Maturita/Praktická maturitní zkouška/Sebeobrana - maturitní okruhy v 

rámci PMZ platné od září 2018;  

stanoveného klíče dle tabulky „Struktura cviků“.  

Každý zkoušený žák má na provedení 60 minut (losování, přípravu, vlastní provedení 

cviků). Zkoušené cviky provádí individuálně, s figurantem a vybranými pomůckami. Techniky 

žák provádí na místě, za pohybu a stanovené cviky oboustranně. Začátek a ukončení všech 

cviků provádět vždy v postoji. Ukončení pákových technik musí být vždy ukončeno 

znehybněním útočníka (figuranta) na zemi.   

Každý zkoušený žák se individuálně rozcvičí před zahájením samotné zkoušky.  

 

Vylosovaná čísla variant cviků se vracejí vždy po třech losováních! 

  

Struktura cviků 

  

Tematický blok Techniky Zkouška 

Základní techniky 

Pádová technika 1 cvik 

Úderová technika 1 cvik, změna postoje 

Technika kopů 1 cvik, změna postoje 

Techniky 

Obrana proti napadení zepředu, 
zezadu/ze strany (2 obrany) 

1 technika 
 

Obrana proti 
útoku/napadení/sparingpartnerem 

zepředu (2 kryty) 

1 technika 
 

 
Poutání 

Přiložení pout ve stoji 
Přiložení pout v kleku 
Přiložení pout v lehu 

1 cvik 

Vlastní  1 cvik 

  

  

http://www.trivis.cz/editor/filestore/File/maturity/Maturita%20-%20prakticka%20TRIVIS%20(vsichni)(1).pdf
http://www.trivis.cz/editor/filestore/File/maturity/Maturita%20-%20prakticka%20TRIVIS%20(vsichni)(1).pdf
http://www.trivis.cz/editor/filestore/File/maturity/Maturita%20-%20prakticka%20TRIVIS%20(vsichni)(1).pdf
http://www.trivis.cz/editor/filestore/File/maturity/Maturita%20-%20prakticka%20TRIVIS%20(vsichni)(1).pdf
http://www.trivis.cz/editor/filestore/File/maturity/Maturita%20-%20prakticka%20TRIVIS%20(vsichni)(1).pdf
http://www.trivis.cz/editor/filestore/File/maturity/Maturita%20-%20prakticka%20TRIVIS%20(vsichni)(1).pdf
http://www.trivis.cz/editor/filestore/File/maturity/Maturita%20-%20prakticka%20TRIVIS%20(vsichni)(1).pdf
http://www.trivis.cz/editor/filestore/File/maturity/Maturita%20-%20prakticka%20TRIVIS%20(vsichni)(1).pdf
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Příloha č. 4 - Pokyny k realizaci praktické maturitní zkoušky z kriminalistiky  
  

Datum konání: 19.4. – 21.4.2021 

Učebna: č. 103, č. 307  

Čas: zač. v 7:45 hod.  

Zadavatelé: Mgr. Karel Dvořák, Mgr. Pavel Hable  

  

Charakteristika úkolu  

V místnosti bude určené pracoviště, v němž žák zaměří předmět určený zadavatelem 

a poté zpracuje náčrtek místa. Dále žák na daktyloskopickou folii zajistí latentní 

daktyloskopické otisky, které se na předmětu nalézají.   

  

Seznam žáků konajících zkoušku bude zveřejněn nejpozději 31.3.2021 

 


