Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola
Praha 4, 5. května 51, IČ: 00638722 DIČ: CZ00638722
tel.: 244 105 001, fax: 244 105 043
e-mail: zdravotnickaskola@centrum.cz web: www.zdravotnickaskola5kvetna.cz

Maturitní okruhy
Školní rok 2019/2020
Obor:
Předmět:
A)

Bezpečnostně právní činnost
Bezpečnostní příprava

Dopravně bezpečnostní činnost

Dopravní přestupky – pojem přestupku a dopravního přestupku, zaviněné jednání, sankce za
dopravní přestupek, způsoby řešení, podmínky vyřízení dopravního přestupku při kontrole
Policií České republiky
B)

Bezpečnostně právní činnost

Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů – předmět úpravy, změny služebního
poměru, oblast péče o příslušníky, etika policejní práce
Policie České republiky – právní úprava činnosti policie, organizační struktura, úkoly
policie, základní povinnosti příslušníka, oprávnění policistů
Pobyt cizinců v ČR – struktura služby cizinecké policie, cestovní doklady, druhy pobytu
cizinců na území ČR, důvody pro udělení azylu a důvody vylučující udělení azylu
Obecní policie – právní úprava, organizace a řízení, úkoly (působnost), podmínky přijetí,
odborná způsobilost čekatele a strážníka, povinnosti a oprávnění strážníků, správní delikty
Vězeňská služba a justiční stráž – právní úprava, organizace a řízení, úkoly, povinnosti
a oprávnění příslušníků Vězeňské služby a justiční stráže
Hasičský záchranný sbor – právní úprava, organizační struktura, příslušníci hasičského
záchranného sboru a prokazování příslušnosti, povinnosti a oprávnění příslušníků hasičského
záchranného sboru, deliktní jednání
Celní správa – právní úprava, účel zřízení, organizační struktura, celní úřad a jeho úkoly
(působnost), celníci a občanští zaměstnanci celního úřadu, povinnosti a oprávnění příslušníků
celní správy, správní delikty
Zpravodajské služby – právní úprava, druhy zpravodajských služeb, jejich působnost,
podávání zpráv a ukládání úkolů, kontrola činnosti, opatření k utajení
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Vojenská policie – právní úprava, organizace, úkoly (působnost) vojenské policejní ochrany,
povinnosti a oprávnění příslušníků vojenské policie, výčet donucovacích prostředků, pojem
zbraň a podmínky jejího použití, povinnosti vojenského policisty po použití donucovacího
prostředku a zbraně
Vojenská policie (2. část) – pojem přestupku a jednání majícího znaky přestupku, oprávnění
při šetření přestupku a jednání majícího znaky přestupku, postup před zahájením úkonů
trestního řízení, správní delikty
Civilní bezpečnostní služby – právní úprava, formy činnosti, výčet prostředků a oprávnění
užívaných v činnosti civilní bezpečnostní služby, ochrana informací, ochrana osobních údajů

Školní rok 2019/2020
Obor:
Předmět:

Bezpečnostně právní činnost
Prevence a odhalování kriminality

Kriminalistická nauka o stopách
Kriminalistická daktyloskopie
Místo činu
Pachatel trestného činu kriminologická charakteristika
Oběť trestného činu kriminologická charakteristika
Vznik moderní kriminalistiky, její význam a místo v systému věd
Portrétní identifikace
Kriminalistická biologie
Kriminalistická trasologie
Kriminalistická mechanoskopie
Kriminalistická balistika
Kriminalistická pyrotechnika
Ohledání místa činu
Prevence kriminality
Pojem, předmět a úkoly kriminologie
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