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POŽADAVKY PRO KLASIFIKACI Z PŘEDMĚTU:

BEZPEČNOSTNÍ ČINNOSTI
TŘÍDA:
ŠKOLNÍ ROK:
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2020/2021, I. pololetí a II. pololetí
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OKRUHY UČIVA:
1. Obecní policie (vznik, úkoly, postavení obecní policie, povinností a oprávnění strážníků,
donucovací prostředky a použití služební zbraně strážníkem)
2. Vězeňská služba a justiční stráž (úkoly, organizace a řízení VS, oprávnění a povinnosti přísl.
VS)
3. Činnost služby cizinecké policie (úkoly a činnost CP, cestovní doklady, pobyt cizinců na území
ČR, doklady totožnosti cizince, evropské právo a Schengenský prostor)
4. Činnost pořádkové policie (úkoly a činnost obvodních oddělení v základních formách –
hlídková, obchůzková a dozorčí služba, působnost a úkoly pořádkových jednotek při zákrocích
proti extremistickým hnutím, plánovaným a neplánovaným shromážděním a rizikovým
hudebním produkcím apod.)
5. Činnost kriminální policie (informativní seznámení s působností, řízením a organizací útvarů
pro odhalování korupce a finanční kriminality, organizovaného zločinu, NPC, ochranná služba,
služba rychlého nasazení, výjezdová skupina, činnost operačního střediska, úkoly hlásné
služby, úkoly celní správy, vojenská policie)
6. Praktická cvičení na řešení právní kvalifikace protiprávních jednání, opakování probíraných
témat, příprava k písemné maturitní zkoušce.
POVINNÁ STUDIJNÍ LITERATURA:
 Skripta Bezpečnostní příprava, Trivis 2012 – Krupka a kol.
DOPORUČENÁ LITERATURA:
 Závazné pokyny policejního prezidenta k činnosti pořádkové a dopravní policie dle uvedení
aktualizace ve vyučovací hodině
 Zákon č. 273/2008 Sb. o Policii ČR ve znění pozdějších předpisů
 Zákon č. 553/1991 Sb. o obecní policii ve znění pozdějších předpisů
 Zákon č. 555/1992 Sb. o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky
 Zákon č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území ČR, ve znění pozdějších předpisů
PODKLADY PRO KLASIFIKACI:
 4 testy každé pololetí
 ústní zkoušení v každé vyučovací hodině
DŮLEŽITÉ TERMÍNY:
Testy – říjen, listopad, prosinec, leden – 1. pololetí
- únor, březen 2x, duben, - 2. pololetí
POZN.: Doporučuji v průběhu hodiny psát poznámky z výkladu, prohlížet doporučené stránky
internetu - viz prezentace v hodině.

