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1 Obor: 28 – 44 – M/01 Aplikovaná chemie

Praktická maturitní zkouška se skládá z písemné práce a praktické 
činnosti v laboratoři.

Maturitní práce s obhajobou se skládá z písemné části, praktické části 
a obhajoby před maturitní komisí.

Náplň písemné práce pro PMZ a MPO

Písemná práce obsahuje příklady z předmětů

1. blok CHE

2. blok ACH

3. blok TEP + CHT + FCH

4. blok  chemické rovnice + názvosloví organických sloučenin.

 Příklady pro písemnou část bude z celého souboru příkladů losovat 
zástupce ředitele školy (ZŘŠ).

Vylosováno bude celkem 12 příkladů po 15 bodech, 4 rovnice po 5 bodech, 
5 vzorců a 5 názvů z OCH po dvou bodech = celkem 220 bodů, nejvíce 
příkladů bude z bloku CHE, konkrétní počty v jednotlivých blocích bude 
znát pouze vedeni školy.

Čas vymezený pro řešení

Celkový čas vymezený pro řešení jsou 4 hodiny, tj. 240 minut. Během této 
doby žák vypracuje zadané úlohy v konceptu a přepíše jejich řešení do 
čistopisu.

Pomůcky

Pro řešení úloh si žák přinese kalkulačku, pravoúhlý trojúhelník s ryskou, 
úhloměr a mikrotužku. Je přípustné používat zvýrazňovač pro vyznačení 
výsledků zásadních dílčích částí řešení úlohy.

Používání tabulek nebude povoleno. Úlohy budou zadány tak, aby měl žák 
všechny potřebné údaje buď k dispozici, nebo mu budou potřebné materiály 
poskytnuty. Součástí zadání příkladů z TEP a FCH bude též seznam vzorců 
(bez názvů), do kterého může žák během práce nahlížet a periodická 
soustava prvků.

Pokyny pro vypracování

Žák vyplní složku Písemná maturitní zkouška, kde dopíše z výpočtů. Řešení 
vypracuje na orazítkované listy konceptu a poté přepíše na orazítkované listy
čistopisu, v obou případech oboustranně.

V čistopisu bude žák dodržovat sled příkladů v zadání. Pokud nevyřeší 
určitý příklad, přesto zapíše jeho pořadové číslo a k němu poznámku Ө.
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Pravidla pro řádné splnění úlohy

Řešení úlohy v čistopisu musí být úplné. Z řešení musí být zjevné, jakými 
dílčími kroky žák k výsledkům dospěl, tj. musí obsahovat potřebné použité 
vzorce, dosazení těchto vzorců, dílčí výpočty, převody jednotek, rovnice, atd.
Výsledky musí být vyjádřeny nejen číselně, ale i se správnými jednotkami.

Žák odevzdá

• Vyplněnou složku Písemná maturitní zkouška.

• Všechny použité papíry (čistopisy, koncepty).

• Zadání písemné práce.

• Seznam vzorců.

Hodnocení písemné části PMZ a MPO – max. 220 bodů

Celkový počet bodů z písemné práce bude 220. Příklady budou shodně 
bodovány po 15 bodech, rovnice budou shodně bodovány po 5 bodech 
a názvosloví organických sloučenin po 2 bodech. Podmínkou úspěšného 
složení písemné části PMZ a MPO je dosažení 30% hranice v každém bloku.

Obecná pravidla pro žáky

• Žáci ve spolupráci s vyučujícím zajišťující dohled vyplní složku 
Písemná maturitní zkouška.

• Žáci vypracovávají zadané úlohy zcela samostatně, všechny zápisy 
provádějí výhradně na poskytnuté orazítkované listy konceptu 
a čistopisu, které si podepíší.

• Žáci používají své vlastní kalkulačky, v případě nefunkčnosti jim 
vyučující zapůjčí školní.

• Na začátku práce žáci odloží veškeré multimediální prostředky na 
okraj lavice, telefony budou vypnuté.

• Používání mobilního telefonu jako kalkulačky je zakázáno.

Jakékoliv porušení výše uvedených zásad, stejně jako opisování či používání 
„taháků“, bude považováno za podvod a bude mít za následek hodnocení 
písemné práce známkou nedostatečně.

Pokyny pro vyučující vykonávající dohled

• První vyučující vyplní obal Protokolu o písemné maturitní zkoušce, 
a to včetně zasedacího pořádku.

• Vyučující zapisují do protokolu čas a dobu, na kterou se žák vzdálil.

• Vyučující vykonávají bedlivý dohled nad žáky, procházejí se mezi 
lavicemi a kontrolují dodržování stanovených pravidel. Je nepřípustné
věnovat se během dohledu jiné činnosti.
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• Poslední vyučující zodpovídá za převzetí celé složky od žáků včetně 
kontroly její úplnosti. Zapíše čas odevzdání práce, počet listů 
konceptu a počet listů čistopisu a podepíše se, že práci převzal.
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Hodnocení praktické části PMZ v laboratoři – max. 220 bodů

Celkový část pro vykonání PMZ je  maximálně 420 minut.

Hodnocení praktické části PMZ bude rozděleno do následujících částí (viz. 
tabulka), maximální počet získaných bodů je 220 bodů.

TEP FCH ACH CHE

Vlastní práce 90 80 90 100

Výsledky práce 60 60 50 30

PC zpracování 40 30 30 40

Písemná práce 
v laboratoři

30 50 50 50

BIO

Praktická část 100

Poznávací část 70

Písemná část 50

Pro úspěšné vykonání praktické části PMZ  musí být písemná práce 
v laboratoři  splněna minimálně na 30 % a celkový počet bodů za praktickou 
část musí být minimálně 70.

Celkové hodnocení praktické maturitní zkoušky – max. 440 
bodů
Výsledné hodnocení PMZ bude složeno z písemné práce a vlastní práce 
v laboratoři. Celkový maximální počet bodů je 440.

Podmínkou úspěšného složení PMZ je splnit podmínky pro hodnocení 
písemné části PMZ a zároveň splnit podmínky pro hodnocení praktické části 
PMZ v laboratoři.

V případě, že žák nedosáhne požadovaného počtu bodů z písemné části 
PMZ, může pokračovat v praktické části a písemnou část opakuje 
v následujícím termínu pro maturitní zkoušku.
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Výsledné hodnocení PMZ bude dle následující tabulky:

Úspěšnost v % Výsledná známka PMZ

> = 85 1

> = 70 2

> =  55 3

> = 40 4

< 40 5

Hodnocení MPO (vlastní práce, oponent, prezentace) – max. 220 bodů

Hodnocení vedoucí práce – konzultant

maximálně 100 bodů:
• samostatnost řešení úkolů s výrazným vlastním řešením autora
• tvůrčí schopnosti autora
• zodpovědný přístup
• praktické dovednosti
• vhodné využití metod odborné práce
• vhodné využití publikovaných materiálů v nových souvislostech
• věcná a správná formulace závěrů
• zpracování výsledků – tabulky, grafy, obrazové přílohy …

Hodnocení – oponent

maximálně 40 bodů:

(z toho 15 bodů formální stránka práce)
• pravidla českého pravopisu
• úprava písemností zpravována textovými editory /ČSN016910/

(z toho 25 bodů posudek)
• vymezení problému
• přehled dosud zkoumané problematiky
• metodika: stručný, přehledný, výstižný postup práce, technika, 

použité materiály, soubory (přístroje, zařízení, …)
• posouzení správnosti výsledků: tabulky, grafy, mapy, závěry, 

fotodokumentace
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• naplnění cíle zadání práce

Hodnocení – prezentace práce před maturitní komisí

maximálně 80 bodů:
• verbální projev a vizualizace
• srozumitelnost a stručnost přednesu
• dodržení časového limitu
• jasný, ucelený a zajímavý obraz o práci a výsledcích
• připravenost na dotazy v diskuzi
• vhodná a přiměřená argumentace

Pro úspěšné vykonání praktické části MPO (hodnocení vlastní práce, 
oponent, prezentace),  musí být každá část hodnocení splněna minimálně na 
30 % a celkový počet bodů za praktickou část musí být minimálně 70.

Celkové hodnocení maturitní práce s obhajobou – max. 440 
bodů
Výsledné hodnocení bude složeno z vlastní práce + její obhajoba před 
maturitní komisí a písemné práce. Celkový maximální počet bodů je 440.

Podmínkou úspěšného složení MPO je splnit podmínky pro hodnocení 
písemné části MPO a zároveň splnit podmínky pro hodnocení MPO (vedoucí
práce, oponent, maturitní komise).

V případě, že žák nedosáhne požadovaného počtu bodů z písemné části 
MPO, může pokračovat v praktické části a písemnou část opakuje 
v následujícím termínu pro maturitní zkoušku.

Výsledné hodnocení MPO bude dle následující tabulky:

Úspěšnost v % Výsledná známka PMZ

> = 85 1

> = 70 2

> =  55 3

> = 40 4

< 40 5
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2 Obor: 28 – 42 – L/51 Chemik operátor

Celkové hodnocení  PMZ  – max. 400 bodů
Hodnocení praktické části PMZ bude rozděleno do následujících částí (viz. 
tabulka), maximální počet získaných bodů je 400 bodů.

body

Vlastní práce 120

Výsledky práce 60

PC zpracování 20

Písemná práce v laboratoři 50

Písemná práce z výpočtů 150

Součástí písemné práce z výpočtů  je 8 výpočtových příkladů z  předmětů 
ACH, TEP a FCH, 4 rovnice a názvosloví. Příklady pro písemnou práci bude 
z celého souboru příkladů losovat zástupce ředitele školy (ZŘŠ). K dispozici 
jsou povolené vzorce z TEP, FCH a periodická soustava prvků.

Celkový čas pro vykonání  PMZ v laboratoři je  maximálně 420 minut, pro   
písemnou práci z výpočtů maximálně 240 minut.

Pro úspěšné vykonání  PMZ  musí být písemná práce z výpočtů  splněna 
minimálně na 30 % a celkový počet bodů za praktickou část (vlastní práce, 
PC zpracování, výsledky práce) musí být minimálně 70.

Úspěšnost v % Výsledná známka PMZ

> = 85 1

> = 70 2

> =  55 3

> = 40 4

< 40 5

8



3     obor: 39 – 08- M/01 Požární ochrana

Praktická maturitní zkouška se skládá z písemné práce a praktické 
části.

Náplň písemné práce

Písemná  práce  obsahuje  úkoly  z oblasti  požární  prevence,  řešení
mimořádných událostí,  chemie a speciální  chemie.  Příklady pro písemnou
část  z oblasti  chemie  a speciální  chemie  bude  z celého  souboru  příkladů
losovat zástupce ředitele školy (ZŘŠ).

Chemie + speciální chemie

Bude připraveno 22 příkladů ve čtyřech okruzích z chemie a ze speciální 
chemie – vylosovány budou 4 příklady + názvy a vzorce chem. sloučenin:

Vlastnosti plynů – 1 příklad
Vlastnosti kapalin – 1 příklad
Množství látek – 2 příklady
Názvosloví a vzorce chemických sloučenin – 5 nebo 10 vzorců nebo 
názvů sloučenin

Požární prevence

Úkolem žáka je zpracování podkladů pro dokumentaci zdolávání 
požáru pro objekty, které jsou uvedeny v podkladech.

Řešení mimořádných událostí (RMU)

Úkolem žáka je  zodpovědět  zadané otázky zpracovat plán činností
v postavení velitele zásahu. 

Celkový čas vymezený pro řešení jsou 4 hodiny, tj. 240 minut. Během této
doby  žák  vypracuje  zadané  úlohy  v konceptu  a přepíše  jejich  řešení  do
čistopisu.

Pomůcky

Pro  řešení  úloh  si  žák  přinese  kalkulačku.  Je  přípustné  používat
zvýrazňovač pro vyznačení výsledků zásadních dílčích částí řešení úlohy.
Úlohy  budou  zadány  tak,  aby  měl  žák  všechny  potřebné  údaje  buď
k dispozici, nebo mu budou potřebné materiály poskytnuty. Součástí zadání
práce z řešení mimořádných událostí a požární prevence budou připraveny
mapy  a  podklady,  do  kterých  může  žák  během  práce  nahlížet.  Řešení
zpracuje do připraveného formuláře.
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Pokyny pro vypracování

Žák vyplní složku Písemná maturitní zkouška. Řešení vypracuje na
orazítkované listy konceptu a poté přepíše na orazítkované listy čistopisu,
v obou případech oboustranně.
Řešení příkladů a úkolů bude žák zapisovat do připraveného formuláře.

Pravidla pro řádné splnění úlohy

Řešení úlohy musí být úplné. Z řešení musí být zjevné, jakými dílčími
kroky žák k výsledkům dospěl, tj. musí obsahovat potřebné použité vzorce,
dosazení  těchto  vzorců,  dílčí  výpočty,  převody  jednotek,  rovnice,  atd.
Výsledky musí být vyjádřeny nejen číselně, ale i se správnými jednotkami.

Žák odevzdá

• Vyplněnou složku Písemná maturitní zkouška

• Všechny použité papíry (čistopisy, koncepty)

• Zadání písemné práce

• Vyplněný formulář s výsledky

Hodnocení písemné práce

Počet bodů v jednotlivých úkolech je stanoven takto:
1. Chemie (výpočty, názvosloví) – celkem 50 bodů – každý příklad je

hodnocen 10 body, vzorce a názvy sloučenin taktéž 10 body rozdě-
lenými na 10, příp. 5 vzorců nebo názvů

2. RMU – celkem 100 bodů
3. Požární prevence – celkem 100 bodů

Podmínkou úspěšného složení písemné části maturitní zkoušky je nutno získat
minimálně 40 % bodů z každého okruhu.

Obecná pravidla pro žáky

• Žáci  ve  spolupráci  s vyučujícím  zajišťující  dohled  vyplní  složku
Písemná maturitní zkouška.

• Žáci  vypracovávají  zadané  úlohy zcela  samostatně,  všechny zápisy
provádějí  výhradně  na  poskytnuté  orazítkované  listy  konceptu
a čistopisu (formuláře), které si podepíší.

• Žáci  používají  své  vlastní  kalkulačky,  v případě  nefunkčnosti  jim
vyučující zapůjčí školní.
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• Na začátku práce žáci odloží veškeré multimediální prostředky na 

• okraj lavice, telefony budou vypnuté.

• Používání mobilního telefonu jako kalkulačky je zakázáno.

Jakékoliv porušení výše uvedených zásad, stejně jako opisování či používání
„taháků“, bude považováno za podvod a bude mít za následek hodnocení
písemné práce známkou nedostatečně.

Pokyny pro vyučující vykonávající dohled

• První vyučující  vyplní obal Protokolu o písemné maturitní  zkoušce,
a to včetně zasedacího pořádku.

• Vyučující zapisují do protokolu čas a dobu, na kterou se žák vzdálil.

• Vyučující  vykonávají  bedlivý  dohled  nad  žáky,  procházejí  se  mezi
lavicemi a kontrolují dodržování stanovených pravidel. Je nepřípustné
věnovat se během dohledu jiné činnosti.

• Poslední vyučující zodpovídá za převzetí celé složky od žáků včetně
kontroly  její  úplnosti.  Zapíše  čas  odevzdání  práce,  počet  listů
konceptu a počet listů čistopisu a podepíše se, že práci převzal.

Praktická část PMZ

Celkový maximální počet pro praktickou část maturity je 250 bodů. Body se
budou přidělovat dle následujících tabulek.
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Technický výcvik – práce ve výškách a nad volnou hlubinou maximum 50 
bodů

4 druhy postupně prováděné činnosti:

 1 . Práce s lanem – základní dovednosti (vázání uzlů) 16 bodů

º osmičkový uzel 2 body

º lodní uzel 2 body

º poloviční lodní uzel a jeho zafixování 2 body

º rybářský uzel 2 body

º dvojitá smyčka na konci lana pomocí osmičkového uzlu 2 body

º alpský motýlek 2 body

º zadrhávací uzel (prusík) symetrický a asymetrický 2 body

º zadrhávací uzel (prusík) uvolnitelný pod napětím 2 body

 2 . Práce s výstrojí 14 bodů

º výběr vhodného materiálu 4 body

º uživatelská kontrola vybraného materiálu 4 body

º použití zachytávacího postroje 3 body

º použití ochranné přilby 3 body

 3 . Práce s lanem – záchranné techniky 15 bodů

º ukotvení lana 5 bodů

º 3 varianty provedení záchranné činnosti 10 bodů

• sestup po laně (slanění)

• výstup po laně (jumarování)

• spouštění břemena pomocí lana a jeho zafixování

 4 . Péče o materiál 5 bodů

º balení lana 3 bodů

º uložení materiálu 2 body
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Zdravotnická příprava – předlékařská první pomoc maximum 50 
bodů

3 varianty provádění činnosti:

První pomoc při život ohrožujícím stavu – bezvědomí, 
zástava dechu

º provedení kontroly životních funkcí 10 bodů

º resuscitace 30 bodů

º polohování raněného při život neohrožujícím stavu 10 bodů

První pomoc při život ohrožujícím stavu – masívní krvácení

º prvotní zastavení krvácení 10 bodů

º zastavení krvácení přiložením tlakového obvazu 20 bodů

º zastavení krvácení přiložením zaškrcovadla 20 bodů

První pomoc při ošetření zlomenin

º znehybnění horní končetiny 20 bodů

º znehybnění dolní končetiny 20 bodů

º transport raněného 10 bodů
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Speciální chemie maximum 50 
bodů

2 části zkoušky:

Detekce a identifikace nebezpečných chemických látek

º identifikovat neznámou látku pomocí programu 
MedisAlarm

10 bodů

º provést detekci látky přístrojem GasAlert 10 bodů

º vyhodnotit zjištěné údaje (zdravotní a bezpečnostní 
rizika, přípustné limity)

10 bodů

2 vylosované činnosti (z 5 možných) z okruhu měření 
fyzikálních vlastností chemických látek

º změřit pH neznámé látky 10 bodů

º změřit index lomu neznámé látky 10 bodů

º změřit hustotu neznámé látky 10 bodů

º změřit teplotu vzplanutí neznámé látky 10 bodů

º určit relativní molekulovou hmotnost neznámé těkavé 
látky

10 bodů

14



Hasičský sport maximum 50 
bodů

3 varianty provádění činnosti:

Rozměření dráhy pro disciplínu požární útok

Rozměření dráhy pro disciplínu štafeta 4 × 100 m

Rozměření dráhy pro disciplínu běh na 100 m s překážkami

Hodnocení pro každou variantu:

º postup 20 bodů

º správnost rozmístění nářadí a překážek 20 bodů

º přesnost rozmístění 10 bodů
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Údržba požární techniky maximum 50 
bodů

4 varianty úkolů:

Vzduchové dýchací přístroje v PO

Plynotěsné protichemické přetlakové oděvy

Prostředky strojní služby

Požární čerpadlo u CAS 25 2500/400 – S2Z Liaz

Hodnocení pro každou variantu:

º Popis konstrukce 10 bodů

º Princip činnosti, popis ovládání 15 bodů

º Kontrola (uživatelská, atd.) 10 bodů

º Praktická činnost s prostředky PO – předvedení uvedení 
do provozu, ovládání

15 bodů

Časová dotace jednotlivých částí praktické maturity:

º speciální chemie  60 min

º technický výcvik 45 min

º zdravotní příprava 15 min

º hasičský sport 30 min

º údržba požární techniky 30 min

Hodnocení praktické části PMZ bude rozděleno do následujících částí:

1. Speciální chemie

Žák provede detekci a identifikace nebezpečné chem. látky a 
vylosuje si dvě činnosti z okruhu měření fyzikálních chemických 
látek – max. počet bodů je 50.

2. Zdravotnická příprava

Žák si vylosuje jednu z variant prováděných činností/první pomoc – 
max. počet bodů je 50.

3. Technický výcvik – práce ve výškách a nad volnou hloubkou

 Žák bude provádět postupně 4 druhy činností:

a) práce s lanem (16 bodů)

b) práce s výstrojí (14 bodů)

c) práce s lanem – záchranné techniky (15 bodů)

d) péče o materiál (5 bodů)
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Žák postupně provede činnosti ze všech uvedených okruhů - max. 
počet bodů je 50.

4. Hasičský sport

Žák si vylosuje jednu z variant prováděných činností – max. počet 
bodů je 50.

5. Údržba prostředků požární ochrany

Žák si vylosuje jednu z variant úkolů – max. počet bodů je 50.

Čas vymezený pro plnění praktické části maturitní zkoušky je 180 min.

Výsledné hodnocení praktické maturitní zkoušky bude dle následující 
tabulky:

Úspěšnost v % Výsledná známka PMZ

100 - 85 1

84 - 70 2

69 - 55 3

54 - 40 4

39 - 0 5
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4 Obor: 68 – 42 – L/51 Bezpečnostní služby, 68 – 42 – M/01 
Bezpečnostně právní činnost

Praktická maturitní zkouška se skládá z předmětů kriminalistika, jejíž 
náplní je ohledání simulovaného místa trestného činu a zpracování příslušné 
dokumentace ohledání, střelecké přípravy, jejíž náplní je písemný test podle 
zákona 119/2002 Sb., a praktického ověření znalostí manipulace se zbraní 
a z bezpečnostní přípravy (ochrany osob a majetku), jejíž náplní je 
naplánování a provedení simulované situace z oblasti ochrany osob 
a majetku.

Každý předmět je známkován samostatně známkou 1 – 5. Celková 
známka praktické maturitní zkoušky je průměrem jednotlivých známek 
z kriminalistiky, střelecké přípravy a bezpečnostní přípravy. Pokud je byť 
jediná část PMZ hodnocena známkou 5, je i celkové hodnocení PMZ 
hodnoceno známkou 5.

Výsledný průměr známek
PMZ

Celková známka PMZ

1 – 1,49 1

1,5 – 2,49 2

2,5 – 3,49 3

3,5 – 4,29 4

4,3 – 5 5
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1. KRIMINALISTIKA

Obecné podmínky praktické maturitní zkoušky

• Před praktickou maturitní zkouškou budou v areálu školy vytvořena 
simulovaná místa trestného činu.

• Pro zkoušku budou přizpůsobené některé prostory školy jako třída, 
dílny, laboratoř apod. se simulací nějakého trestného činu jako 
například krádeže, vloupání, poškození apod. K účelům ohledání 
může být využit i venkovní prostor, kde lze simulovat například 
místo nálezu věci pocházející z trestné činnosti.

• Na simulovaných místech budou vytvořeny dvě až tři kriminalistické 
stopy pro zajišťování žáky.

Pomůcky pro vykonání praktické maturitní zkoušky

Žáci budou mít pro povedení praktické maturitní zkoušky k disposici 
následující pomůcky:

• Pro topografickou dokumentaci: metr nebo pásmo, tužku (pero), papír
a tvrdou podložku (desky) pro psaní v terénu.

• Pro fotografickou dokumentaci: fotoaparát (jednooká zrcadlovka nebo
kompaktní fotoaparát), kriminalistické měřítko pro měrnou fotografii.

• Pro dokumentaci protokolem: tužku (pero), papír a tvrdou podložku 
(desky) pro psaní v terénu.

Pro zpracování fotografické dokumentace je vhodné pro členy maturitní 
komise zajistit počítač s programem na prohlížení fotografií pro snadnější 
a objektivnější vyhodnocení fotografií žáka ze simulovaného místa činu.
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Náplň praktické části – ohledání simulovaného místa trestného činu

Žáci si vylosují písemné zadání praktického případu (vloupání, krádeže, 
nálezu apod.), které odpovídá svým charakterem oznámení občana na Policii
ČR o spáchaném trestném činu. Každé simulované místo činu bude mít tři 
společná zadání, která se budou lišit pouze v zadání zpracované 
dokumentace tedy pro:

• topografickou dokumentaci

• fotografickou dokumentaci

• protokol

V případě celkového množství žáků nedělitelného třemi zůstane některá role
neobsazena. I jediný zbylý žák bude schopen pracovat samostatně.

Ohledání má náplň částečné spolupráce na místě činu, jako v reálných 
případech (koordinovaný postup celé trojice na daném místě činu) a částečné
práce jednotlivce (v případě vytvoření dané dokumentace). Společně musí 
žáci stanovit postup, taktiku a částečně vlastní ohledání, samostatně potom 
každý sám svůj vylosovaný druh dokumentace a  stanovení vyšetřovacích 
verzí.

Čas vymezený pro řešení

Celkový čas vymezený pro řešení je 180 minut. Během této doby žáci 
provedou společně ohledání a každý samostatně svůj vylosovaný druh 
dokumentace.

Pokyny pro vypracování

Žáci vyhotoví jako výstupní materiál daný druh dokumentace (náčrtek, 
fotodokumentaci v digitální formě a protokol) a k tomu na samostatný papír 
stručně napíší postup na místě před ohledáním, taktický postup na místě 
činu a vyšetřovací verse.

Žák odevzdá

• Písemně zpracovaný postup na místě před ohledáním, taktický postup
(metody a způsob ohledání) na místě činu, nejméně 2 vyšetřovací 
verze k případu s doplněním

Každý ze žáků potom podle svého zadání příslušné dokumentace:
• Topografická dokumentace: náčrtek vytvořený podle zásad 

kriminalistické topografie.

• Fotografická dokumentace: snímky z místa činu zhotovené pouze 
v digitální formě na paměťovém médiu.

• Protokol: základní náležitosti protokolu o ohledání.
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Hodnocení praktického ohledání

Jednotlivé druhy dokumentací musí mít základní právní náležitosti. Žáci 
musí také popsat logický postup na místě činu a stanovit logické vyšetřovací 
verze.

Celkový počet bodů z praktické maturitní zkoušky bude u každého žáka 
jednotlivě 50. Zpracování bude hodnoceno následovně:

• stanovení postupu před ohledáním (prvotní a neodkladné úkony) 
a napsání provedených úkonů 5 bodů

• provedení předběžného ohledání a napsání provedených úkonů 
stanovení taktiky (metod, způsobů) ohledání 10 bodů

• 1. žák v trojici: vytvoření náčrtku z místa činu podle zásad 
kriminalistiky (místo činu, stopy)

• 2. žák v trojici: vytvoření fotografické dokumentace (místo činu, 
stopy)

• 3. žák v trojici: sepsání protokolu o ohledání (ručně na papír všech 
částí protokolu)

• dokumentace každého žáka 25 bodů
• stanovení alespoň dvou vyšetřovacích verzí k danému ohledání 

10 bodů

Výsledné hodnocení kriminalistiky bude podle následující tabulky:

Úspěšnost v bodech Známka z kriminalistiky

50 - 40 1

39 - 30 2

29 - 20 3

19 - 10 4

9 - 0 5

Pokyny pro vyučující vykonávající dohled

• Vyučující sledují činnost jednotlivých žáků i během provádění 
vlastního ohledání simulovaného místa činu, zda-li postupují podle 
zásad kriminalistiky

• Vyučující při jednotlivých simulovaných místech činu působí zároveň 
jako osoby přítomné na reálných místech činu, takže současně žákům 
poskytují informace, které jinak při ohledání poskytují například 
oznamovatelé, poškození domácí osoby a jiné osoby.
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2. STŘELECKÁ PŘÍPRAVA

Náplň praktické maturitní zkoušky

Písemná část obsahuje test dle zákona č. 119/2002 Sb., o zbraních a střelivu, 
ve znění pozdějších předpisů a praktického ověření manipulace se zbraní, 
činnosti na střelnici a střelby na terč.

Test je členěn do následujících témat:

• ustanovení zákona 119/2002 Sb., o zbraních a střelivu

• nutná obrana a krajní nouze – trestní zákoník

• technická část – konstrukce, základní pojmy a definice

• zdravověda – první pomoc při zranění v rámci použití střelné zbraně

• ustanovení zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, 
střeliva a pyrotechnických předmětů

Manipulace se zbraní:

• bezpečná manipulace se zbraní

– zjištění zda je zbraň v nabitém stavu

– kontrola zda není náboj v nábojové komoře

– kontrola a páskování zásobníku

– bezpečné vypuštění závěru a kohoutu

• částečné rozebrání a složení zbraně odpovídající běžné údržbě

• praktická manipulace se zbraní při střelbách

– postup při přípravě zbraně a střeliva ke střelbě

– reakce na povely při střelbách

– postup při přerušení střelby v případě závady

– postup při ukončení střelby

• praktická střelba na terč

– pistole ČZ P 07 Duty CO2

– mezinárodní pistolový terč 50/20

– 5 ran, vzdálenost 10 m

– doba střelby 5 minut

Praktická maturitní zkouška bude provedena v prostoru laserové střelnice 
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SPŠCH Pardubice.

Čas vymezený pro provedení:

Celkový čas vymezený pro splnění všech úloh je 60 minut. Z toho je 40 minut
vyhrazeno na písemný test. Bezpečná manipulace se zbraní 5 minut, 
rozebrání a složení zbraně 5 minut, praktická činnost na střelnici 5 minut, 
Praktická střelba na terč 5 minut.

Pomůcky

Při řešení a vyplňování testu dle zákona č. 119/2002 Sb., si žák přinese psací 
potřeby. Jiné pomůcky žák potřebovat nebude. Ostatní materiál: zbraň, terče 
střelivo, ochranné brýle, sluchátka dodá škola.

Pokyny pro vypracování

Žák si v úvodu zkoušky vylosuje číslo testu poté obdrží příslušný test 
a záznamový arch vše označené logem školy. Do záznamového archu vyplní 
jméno, příjmení, datum narození, datum konání zkoušky a číslo testu.

V případě přezkoušení bezpečné manipulace se zbraní, činnosti na střelnici 
a při střelbách se žák řídí pokyny přezkušujícího.

Pravidla pro řádné splnění úlohy

Žák označí v záznamovém archu správné odpovědi předem dohodnutým 
způsobem. Ze tří možných je vždy správná jen jedna odpověď. Doba na 
vyplnění testu je 40 minut.

V případě bezpečné manipulace se zbraní a činnosti na střelnici reaguje na 
pokyny přezkušujícího, dodržuje všechna pravidla o bezpečné a odborné 
manipulaci se zbraní, tzn. nabití, vybití zbraně, kontrola zásobníku a střeliva. 
Při praktické střelbě na terč postupuje opět podle pokynů přezkušujícího 
a provádí střelbu směrem k terči.

Žák odevzdá

• Řádně vyplněný záznamový arch s označenými správnými 
odpověďmi.

Hodnocení písemného testu

1. Písemný test.             70 – bodů v testu = 5 bodů v hodnocení

69 – bodů v testu = 4 body v hodnocení
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68 – bodů v testu = 3 body v hodnocení

67 – bodů v testu = 2 body v hodnocení

66 – bodů v testu = 0 bodů v hodnocení

Pokud žák dosáhne v testu méně než 67 bodů test nesplnil.

2. Bezpečná manipulace se zbraní: splnění všech položek = 5 bodů, 

opomenutí jedné a každé další = 0 bodů – nesplnění zkoušky

3. Rozebrání a složení zbraně v časovém limitu 5 minut, nutno splnit 

obě položky a časový limit = 5 bodů, nesplnění jakékoli položky = 0 bodů– 

nesplnění zkoušky

4. Činnost při střelbách, reakce na povely:

– Na palebnou čáru !

– Napáskovat zásobník nebo zásobník naplnit !

– Nabíjet !

– Pálit !

– Palbu zastavit, zbraň vybít nebo náboj skryj !

– K prohlídce zbraň nebo ke kontrole

– Zbraň odložit – k terčům !

Nutno plnit všechny povely dle vedoucího střeleb a dbát zvýšené opatrnosti 

při manipulaci se zbraní, max. 5 bodů, opomenutí nebo nedodržení pokynů =

0 bodů– nesplnění zkoušky

5. Hodnocení střelby:

– 5 ran v terči 5 bodů

– 4 rány v terči 4 body

– 3 rány v terči 3 body

– 2 rány v terči 2 body
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– 1 – 0 ran v terči 0 bodů

Pokud žák dosáhne při střelbě na terč méně než 2 body střelbu nesplnil.

Obecná pravidla pro žáky

• Žáci ve spolupráci s vyučujícím zajišťujícím dohled vyplní záznamový
arch.

• Žáci vypracovávají zadané úlohy zcela samostatně, všechny zápisy 
provádějí výhradně do záznamového archu.

• Žáci používají své vlastní psací potřeby, v případě nefunkčnosti jim 
vyučující zapůjčí školní.

• Na začátku práce žáci odloží veškeré multimediální prostředky na 
okraj lavice, telefony budou vypnuté.

Jakékoliv porušení výše uvedených zásad, stejně jako opisování či používání 
„taháků“, bude považováno za podvod a bude mít za následek hodnocení 
písemné práce známkou nedostatečně.

Hodnocení praktické maturitní zkoušky

Výsledné hodnocení střelecké přípravy bude podle následující tabulky:

Úspěšnost v bodech Známka ze střelecké
přípravy

25 1

24 - 23 2

22 - 20 3

19 4

18 5

U položek 2, 3, 4, je nutné splnit na plný počet 5 bodů.

Podmínkou úspěšného složení PMZ je získání minimálně 19 bodů
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3. BEZPEČNOSTNÍ PŘÍPRAVA (OCHRANA OSOB A MAJETKU)

Praktická maturitní zkouška se skládá z naplánování a provedení 
simulované situace z oblasti ochrany osob a majetku. Konkrétně se jedná 
o oblasti:

1. Bezpečnostní prohlídka vozidla
2. Bezpečnostní prohlídka objektu EXTERIÉR
3. Bezpečnostní prohlídka objektu INTERIÉR
4. Bezpečnostní kurýrní služba
5. Osobní ochrana
6. Zajištění ochrany objektu krátkodobé
7. Zajištění ochrany objektu dlouhodobé

Obecné podmínky praktické maturitní zkoušky

• Před praktickou maturitní zkouškou budou v areálu školy připravena 
simulovaná místa pro provedení zadání 1.-7.

• Pro zkoušku budou přizpůsobené některé prostory školy jako třída, 
dílny, parkoviště apod.,aby odpovídaly zadaným podmínkám.

• Dále budou připravena vozidla a poučené osoby pro simulované 
situace(prohlídka vozidla,ochrana osob).

Pomůcky pro vykonání praktické maturitní zkoušky

Žáci budou mít pro povedení praktické maturitní zkoušky k dispozici 
následující pomůcky:

• Mapové podklady a plány.

• Písemný soupis taktických informací (liší se dle konkrétního zadání).

• Radiostanice, svítilnu, fotoaparát, dalekohled, bezpečnostní zrcátko, 
rukavice, teleskopický obušek, pouta, slzný sprej(atrapa), pistole 
s pouzdrem (atrapa), igelitovou tašku, lepící pásku, tužku (pero), 
papír a tvrdou podložku (desky) pro psaní v terénu. (liší se dle 
konkrétního zadání).

Pro zpracování fotografické dokumentace je vhodné pro členy maturitní 
komise zajistit počítač s programem na prohlížení fotografií pro snadnější 
a objektivnější vyhodnocení fotografií.

Náplň praktické části – provedení zadání témat 1. - 7.

Žáci si vylosují písemné zadání praktického případu, které odpovídá svým 
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charakterem zadání klienta objednávajícího si konkrétní bezpečnostní úkon. 
Každé téma bude mít šest obdobných zadání, která se budou lišit pouze 
v zadání pro konkrétní téma.

Příklad zadání na téma: Bezpečnostní prohlídka vozidla

1. Písemně vypracujte přehled potřebných informací a uveďte zdroje , kde je 
můžete čerpat.

2. Písemně vyspecifikujte rizika,která mohou hrozit:
a) klientovi
b) vám, při vlastní realizaci prohlídky
c) nezúčastněným osobám
d) další škody na majetku

3. Sestavte písemný seznam potřebného materiálu (pomůcek) a stanovte 
personální nároky na provedení vlastní prohlídky na základě získaných 
informací. (požadované potřebné pomůcky žáci obdrží)

4. Stručně (v několika bodech) popište jednotlivé kroky plánované 
bezpečnostní prohlídky vozidla a jejich posloupnost.

5. Proveďte prohlídku vozidla v určeném sektoru.

6. O provedené prohlídce sepište záznam obsahující vyhodnocení, případně 
navrhněte další postup v případě zjištění nebezpečí.

Žáci budou losem rozčleněni na dvoučlenné nebo tříčlenné týmy a na 
začátku práce si určí vedoucího a rozdělí šest úkolů tak, aby každý 
zodpovídal za vypracování poměrové skupiny úkolů.

Poté žáci vypracují jednotlivé úkoly, mohou se radit a budou spolupracovat, 
aby byla prověřena schopnost komunikace a spolupráce, nicméně každý 
jednotlivě zodpovídá za dvě nebo tři ze šesti etap vlastní realizace.

Čas vymezený pro řešení

Celkový čas vymezený pro řešení jsou 3 hodiny, tj. 180 minut. Během této 
doby žáci provedou společně naplánování a realizaci zadaného tématu.

Pokyny pro vypracování

Žáci vyhotoví jako výstupní materiál daný druh dokumentace (náčrtek, 
fotodokumentaci v digitální formě, seznam pomůcek atd.), tak jak bude 
stanoveno v jednotlivých zadáních (úkoly 1. - 6.)

Žáci provedou praktické úkony dle zadání.
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Žák odevzdá

Každý ze žáků, podle svého zadání, odevzdá příslušnou dokumentaci 
k úkolům, kde je požadován písemný výstup.

Hodnocení

Každý ze 6 úkolů bude ohodnocen 0 – 10 body, tedy celkové maximum činí 
60 bodů.
Přitom každý člen týmu bude hodnocen zvlášť za své dva přidělené úkoly 
(2 x 0 – 10 bodů) a k tomu může získat až 5 bodů za aktivitu v týmu, tedy 
celkem max. 25 bodů, minimem pro splnění je 12 bodů.

Výsledné hodnocení bezpečnostní přípravy (ochrany osob a majetku) bude 
podle následující tabulky:

Úspěšnost v bodech Známka z bezpečnostní
přípravy

25 - 21 1

21 - 19 2

18 - 16 3

15 - 13 4

12 - 0 5

Pokyny pro vyučující vykonávající dohled

• Vyučující sledují činnost jednotlivých žáků i během provádění 
vlastního ohledání simulovaného místa činu, zda-li postupují podle 
zásad pro danou problematiku.

• Vyučující při jednotlivých simulovaných místech působí zároveň jako 
osoby přítomné v reálných podmínkách, takže současně žákům 
poskytují informace, které jinak v reálných podmínkách poskytují 
například klienti, personál, chráněné osoby apod., popis konkrétní 
role je vždy obsažena v zadání.
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5 Obor 69 – 41 – L/52 Vlasová kosmetika

První část praktické maturitní zkoušky se bude skládat ze samostatné 
odborné práce (SOP), její prezentace a praktického předvedení. SOP se bude 
skládat z účesu a vytvoření vhodného make-upu na zadané téma. Druhá část
PMZ se bude skládat z vytvoření vhodného make-upu pro daný typ účesu.

Realizace PMZ

1. Část -  Zadání SOP

 Žáci si na záčátku druhého pololetí školního roku před zahájením PMZ 
vylosují téma SOP. Podle zadané osnovy vypracují písemnou dokumentaci, 
doloženou fotografiemi k vylosované variantě tématu. V den PMZ dle této 
dokumentace žáci prakticky předvedou vytvoření dámského účesu a make-
upu.

Název tématu:

a) Avantgardní styling
b) Plesový styling
c) Baroko styling
d) Styling 30. let
c) Kreativní styling

Formální úprava SOP:

a) písemná dokumentace vylosovaného tématu bude provedena v rozsahu 10
stran formátu A4
b) vylosované téma bude zpracováno krok za krokem, bude popsán přesný 
postup práce, čím se dané téma vyznačuje, jaký byl použit materiál, 
přípravky, pomůcky. Práce bude doložena fotografiemi modelky před a po 
úpravě
c) text SOP bude zpracována na PC, bude použit typ písma Palatino 
Linotype, velikost 12b., řádkování 1,5
d) titulní strana musí obsahovat:
- název a adresa školy/příp. logo školy
- obor vzdělání – název a kód oboru vzdělání
- jméno a příjmení
- ročník a třída
- školní rok
- název dokumentu – Samostatná odborná práce
- název vylosovaného tématu
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- foto modelky před úpravou a po úpravě

e) SOP bude předložena v pevných deskách formátu A4 – plastové desky, 
kroužková vazba, pevná vazba, čelní strana musí být kryta fólií

f) SOP bude odevzdána 14 dní před PMZ

Vypracování praktického úkolu ze SOP, její prezentace a obhajoba bude 
probíhat v rámci praktické zkoušky. Ředitel/ka školy rozhoduje o tom, zda 
bude zařazena na začátek, do průběhu, či na konec PMZ.

Prezentace a obhajoba SOP bude spočívat v představení písemné SOP 
formou  počítačové prezentace zkušební komisi, popisu postupu při přípravě
účesu a make-upu, popisu čím se dané téma vyznačuje, popsání přípravků, 
které byly při vytváření výčesu a make-upu použity. Modelka bude vhodně 
oblečená k danému tématu.

Pokyny pro vytvoření dámského účesu a makeu-pu

Modelka může mít polodlouhé nebo dlouhé vlasy. Při PMZ musí být vlasy 
tepelně upravené, je povolena libovolná technika tepelné úpravy.
- u varianty tématu  Svatební styling je povinná ozdoba, u varianty tématu  
Kreativní styling, Avantgardní styling a Baroko styling je povinná podložka 
(různé velikosti i tvaru), u varianty tématu  Styling 30. let je povinné 
vytvoření pokládané vlny
- techniky a technologie při vytváření výčesu jsou bez omezení
- stylingový materiál bude zvolen s ohledem na požadovaný výsledek 
výčesu a kvalitu vlasů

Make-up
- modelka musí být bez make-upu, nesmí mít permanentní make-up, nesmí  
mít persing a permanentní nebo umělé řasy
- u vytváření make-upu je povinná modeláž obličeje, stínování očí – musí být
použity alespoň tři barvy očních stínů, úprava obočí
- make-up bude vytvořen v souladu s výčesem k vylosované variantě tématu

Zhotovení účesu a make-upu by mělo být v souladu s písemnou 
dokumentací SOP

2. část PMZ

a) Diagnóza pleti a vlasů na zadané modelce
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b) Vytvoření účesu a make-upu na dané téma

Žáci si v den PMZ vylosují modelku a určí diagnózu pleti a vlasů a vytvoří 
účes a make-up na zadané téma. Při tvorbě make-upu a účesu je povoleno 
využít různé pracovní technologie.

Hodnocení PMZ a časové vymezení pro dané úkony

Časový limit:

Zadaný úkol Časový limit max.  [minuta]

Tvorba výčesu i s tepelnou úpravou dle SOP 120

Tvorba make-upu  dle SOP   60

Prezentace  SOP   10

Diagnóza pleti a vlasů příprava   30

Diagnóza pleti a vlasů prezentace   10

Tvorba účesu na zadané téma  120

Tvorba make-upu na zadané téma   60

Hodnocení praktické maturitní zkoušky (celkem 100 bodů)

Písemná dokumentace, prezentace a obhajoba SOP
maximální počet bodů 10

- dodržení stanovených jednotlivých bodů a požadavků na formální úpravu 
SOP
- obsahové a odborné zpracování tématu
- použití odborné terminologie
- foto modelky
- u prezentace se hodnotí samostatný projev, používání odborné 
terminologie
- vysvětlení a popis technologických postupů
- schopnost odpovídat na dotazy zkušební komise

Praktické zhotovení výčesu:
maximální počet bodů 20
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- hodnotí se shoda s vylosovanou variantou tématu
- náročnost použitých technik a kreativita
-  dodržení všech zadaných povinných prvků
- čistota práce, dodržování hygienických zásad a pravidel BOZP
- kompozice – soulad s typem modelky a s oblečením
- dodržení časového limitu

Praktické vytvoření make-upu pro SOP:
maximální počet bodů 20

- hodnotí se shoda s vylosovanou variantou tématu
- kreativita a náročnost make-upu
- dodržení všech zadaných povinných prvků
- čistota práce, dodržování hygienických zásad a pravidel BOZP
- kompozice – soulad s typem modelky a s oblečením
- dodržení časového limitu

Diagnóza pleti a vlasů
maximální počet bodů 10

- hodnotí se samostatný projev
- používání odborné terminologie
- vysvětlení jednotlivých kritérií diagnózy

 Praktické vytvoření make-upu na zadané téma
 maximální počet bodů 20

- hodnotí se shoda s typem účesu
- kreativita a náročnost make-upu
- čistota práce, dodržování hygienických zásad a pravidel BOZP
- kompozice – soulad s typem modelky a s oblečením
- dodržení časového limitu

Praktické vytvoření účesu na zadané téma
maximální počet bodů 20

- hodnotí se shoda s make-upem
- kreativita  a náročnost účesu
- čistota práce, dodržování hygienických zásad a pravidel BOZP
- celková kompozice – soulad s typem modelky a oblečením
- dodržení časového limitu
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Výsledné hodnocení praktické maturitní zkoušky
Celkové hodnocení praktické maturitní zkoušky je dle následující tabulky, 
přičemž podmínkou úspěšného složení PMZ je zároveň získat v každé 
oblasti hodnocení minimálně 40 % (což je 12 bodů).

Úspěšnost v % Výsledná známka PMZ

> = 85 1

> = 70 2

> =  55 3

> = 40 4

< 40 5
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