
Přijmeme středoškolského učitele odborných předmětů a praktického vyučování předmětů: 
Speciální tělesná výchova, Bezpečnostní příprava cvičení, Zdravotnická příprava, 
Zdravotnická příprava- cvičení a Střelecká příprava – instruktor praktických střeleb

Požadavky:
• splnění odborné kvalifikace dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících 

a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
• oprávnění k výuce První pomoci ve vzdělávacím programu akreditovaném MŠMT (MSMT-

21221/2016-1/531)
• osvědčení Instruktora školní vodní turistiky ve vzdělávacím programu akreditovaném 

MŠMT (MSMT- 42965/2013-1-866)
• zbrojní průkaz skupiny B,D, E
• praxe u bezpečnostních sborů minimálně 10 let,
• osvědčení Instruktor sebeobrany a boje zblízka,
• osvědčení Manažer bezpečnostní služby,
• osvědčení Kriminalistický expert (Policie ČR),
• držitel pyrotechnického průkazu pro skupiny A, B, D,
• oprávnění pro výkon funkce Zbrojíř,
• osvědčení Zkušební komisař pro profesní kvalifikace: strážný, detektiv koncipient 

a detektiv,
• držitel oprávnění pro proškolování a provádění práce ve výškách a nad volnou hloubkou,
• certifikát lavinové záchrany (Horská služba ČR),
• mezinárodní atest sutinového vyhledávání USAR (Ministerstvo vnitra),
• ženijní kurz krizového trhání při mimořádných událostech (armáda ČR),
• osvědčení o krizovém řízení, zvládání modulární jízdy a VRZ (Policie ČR),
• dobrá znalost organizační struktury Policie ČR a ostatních bezpečnostních složek,
• znalost zákona č.119/2002 Sb., Zákon o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších 

předpisů,
• znalost zákona č. 165/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických 

předmětů, ve znění pozdějších předpisů,
• znalost vyhlášky č. 115/2014 Sb., o provedení některých ustanoveních zákona o zbraních,
• schopnost zvládat krizové situace, dobrá fyzická zdatnost,
• znalost nařízení vlády č. 315/2011 Sb., o zkušebním řádu zkoušky způsobilosti žadatele 

o vydání zbrojního průkazu skupiny A-F,
• znalost zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník – základní práva a povinnosti týkající se 

poskytování první pomoci,
• dobré komunikační a organizační schopnosti,
• zkušenosti z pedagogické činnosti v podmínkách bezpečnostních sborů minimálně 5 let
• řidičský průkaz skupiny B, C výhodou

Speciální tělesná výchova: Sebeobrana, Judo, Aikidó, Karatedó, Obrana pomocí tonfy, Modelové 
situace
Bezpečnostní příprava cvičení: Bezpečnostní sbory ČR, Policie ČR, Dopravní policie, Cizinecká 
policie, Ochrana člověka za mimořádných situací, Ochrana osob a majetku
Střelecká příprava: konstrukce a charakteristika zbraní a střeliva, bezpečnostní opatření při 
zacházení se zbraněmi a na střelnici, bezpečná manipulace se zbraněmi
Zdravotnická příprava:Anatomie a fyziologie člověka, Předlékařská první pomoc, Polohování, 
technika zvedání a transport zraněného, Legislativa (Zákon č. 40/2009 Sb.
Zákon trestní zákoník – základní práva a povinnosti týkající se poskytování první pomoci)


