
TRIVIS – Střední škola veřejnoprávní Vodňany, s. r. o.  
se sídlem: Palackého 81, 389 01 Vodňany 

 http://trivisvodnany.cz  

  

PRAKTICKÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA 2021 (jaro):  

Praktická maturitní zkouška bude probíhat formou písemné práce bez předmětu Sebeobrana. 

Písemné práce obsahuje zadání z předmětů Kriminalistika, Právo, Bezpečnostní činnost a Integrovaný 

záchranný systém.  

 Způsob provedení: žáci si losují zadání vypracované hodnotitelem. Úkoly písemné práce vypracují za 

pomoci stanovených pomůcek. Na vypracování úkolů je stanoven čas 5 celých hodin, tj. celkem 300 

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 300 minut zadavateli, který 

čas odevzdání opět zaznamená do protokolu.   

Organizační zabezpečení: písemné práce budou žáci vypracovávat v přidělených učebnách, za dozoru 

zadavatele. Žáci budou ve třídě rozmístěni tak, aby v každé lavici seděl pouze jeden žák. Po dobu 

řešení úkolů je žákům zakázáno používat jiné pomůcky než stanovené, mezi sebou se bavit, používat 

mobilní telefon nebo jiný prostředek elektronické komunikace. Opustit učebnu před odevzdáním 

práce je možné pouze jednotlivě, a to za účelem osobní potřeby na WC. Čas odchodu z učebny a čas 

opětovného příchodu do učebny, jakož u porušení výše vymezených zákazů, vyznačí zadavatel do 

protokolu.   

datum   27. 5. 2021 

zahájení    8:00  

příprava    8:00–8:15  

písemné vypracování  8:15–13:15  

 

Stanovené pomůcky:   

Trestní zákon č. 40/2009 Sb.  

Trestní řád č. 141/61 Sb.  



Zákoník práce 262/2006 Sb.  

Občanský zákoník 89/2012 Sb.  

Zákon o silničním provozu č. 361/2000 Sb.  

Zákon o obecní policii č. 553/91 Sb.  

Zákon o přestupcích č. 200/90 Sb.  

Zákon o PČR č. 273/2008 Sb.  

Správní řád č. 500/2004 Sb.  

  

 Datum konání: 27. 5. 2021 v 8:00 hodin 

  

Ve Vodňanech dne 2. 2. 2021 

 

 

      Ing. Alena Lachoutová  

ředitelka školy  


