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SOUHRNNÁ PRAKTICKÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA  
 

 

Skladba zkoušky:  Písemná práce.  

Praktická ukázka – sebeobrana.  

 

Třídy: 4. A, 4. B 
 

Datum a místo konání (učebna): bude upřesněno 

 

Žáci si k písemné práci přinesou tyto pomůcky: 
 

 psací potřeby,  

 zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů bez komentáře, 

 zákon č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, bez 

komentáře. 

 

Žáci si k praktické zkoušce ze sebeobrany zajistí: 
 

 sportovní oděv,  

 vlastní ochranné prostředky, 

 partnera pro praktické předvedení vylosované techniky sebeobrany. 

 

 

I. Forma 
 

 Souhrnná praktická maturitní zkouška bude probíhat formou písemné práce se zaměřením 

na probrané učivo z předmětu právo, kriminalistika, bezpečnostní činnost a integrovaný 

záchranný systém a praktické ukázky zvolených technik sebeobrany.  

 Zadání písemné práce stanoví okruh praktických otázek na které má zkoušený žák určit 

správnou odpověď z předmětů právo, kriminalistika, bezpečnostní činnost a integrovaný 

záchranný systém. 

 Při praktické ukázce technik sebeobrany zkoušený žák samostatně předvede vylosované 

techniky s vybraným partnerem.  

 

II. Způsob provedení 
 

1. Písemná práce 
 

 Žáci budou mít možnost volby ze 4 zadání vypracovaných hodnotitelem. Úkoly písemné 

práce vyhotoví za pomoci povolených pomůcek. Na vypracování úkolů je stanoven čas 

celkem 300 minut. Na seznámení se zadáním, přípravu pomůcek, případné dotazy apod., je 

stanoven čas maximálně 20 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. Před odevzdáním písemné práce podepíší žáci každý její list a 

u konceptu i čistopisu označí pořadí listů. 

 

2. Praktická ukázka (sebeobrana) 
 

 Žák si losováním vybírá první téma z Části I. z bloku 1 až 4 a druhé téma z Části II. z bloku 

5 až 7. 

 Při praktické ukázce z předmětu sebeobrana cvičí dvojice žáků.  

 Každý žák předvede samostatně každou vylosovanou část s vybraným partnerem.  

 Na vylosování, rozcvičení a předvedení prvků sebeobrany bude mít každá skupina dvojic (4 

dvojice) 60 minut. 

 

III. Organizační zabezpečení 
 

1. Písemná práce 
 

 Písemnou práci budou žáci vypracovávat v přidělených učebnách za dozoru zadavatele.  

 Žáci budou ve třídě rozmístěni podle předem stanoveného zasedacího pořádku tak, že v 

každé lavici bude sedět jeden žák tak, aby seděli v zákrytu za sebou a mezi každou řadou 

židlí byla jedna řada židlí prázdná.  

 Po dobu řešení úkolů je žákům zakázáno používat jiné než povolené vlastní pomůcky, nebo 

předpisy zapůjčené školou. 

 Žáci se mezi sebou nesmí bavit, používat mobilní telefon nebo jiný prostředek elektronické 

komunikace, vyjma školou přiděleného počítače.  

 V průběhu písemné práce se smí občerstvit vlastním doneseným jídlem a pitím, které ale 

nesmí mít na lavici. 

 Opustit učebnu před odevzdáním práce je možné pouze jednotlivě, a to za účelem vykonání 

osobní potřeby na WC. Čas odchodu z učebny a čas opětovného příchodu do učebny, jakož 

u porušení výše vymezených zákazů, vyznačí zadavatel do protokolu. 

 

2. Praktická ukázka – sebeobrana 
 

 Praktické ukázky z předmětu sebeobrana předvádí žáci za přítomnosti zkoušejícího, 

přísedícího a dalšího člena maturitní komise.  

 Po ukončení ukázek bude provedeno vyhodnocení, s nímž budou žáci bezprostředně 

seznámeni. 

 

IV. Způsob a kritéria hodnocení 
 

1. Písemná práce 
 

 Hodnocení žáka za úroveň splnění dílčích zadání po linii jednotlivých odborných předmětů 

provádí příslušný vyučující daného odborného předmětu.  

 Celkovou známku navrhuje předseda zkušební maturitní komise na poradě po ústní 

maturitní zkoušce z předmětu právo (PR) na základě zohlednění dílčích hodnocení 

jednotlivých odborných předmětů. 

 Aby žák vykonal zkoušku úspěšně, musí úspěšně absolvovat všechny její části. Pokud 

z některé části písemné práce bude hodnocen známkou nedostatečně, může písemnou práci 

opakovat v dalším termínu. 

 Hodnocení praktické zkoušky oznámí předseda zkušební maturitní komise žákovi při 

vyhlášení výsledků ústní části maturitní zkoušky. 



 Kritéria hodnocení žáků s SPOU vychází z posudku PPP – dle formuláře doporučení 

k uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky. 

 

2. Praktická ukázka - sebeobrana 
 

 Úspěšnost předvedení praktické ukázky sebeobrany bude maturitní komisí ohodnocena 

klasifikačním stupněm 1 až 5, a to v souladu s pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání 

žáků, která jsou stanovena v platném školním řádu.  

 Kritéria hodnocení: 

1 (výborně)   demonstrace technik je provedená bez chyb, 

2 (chvalitebně)  demonstrace technik je provedená s chybami, které ale nemají vliv na 

požadovanou účelnost provedení,  

3 (dobře)  žák zvolené technik zvládá s chybami, které mají vliv na účelnost 

provedení,  

4 (dostatečně)  žák jednu ze zvolených technik nezvládá, nebo se v obou technikách 

vyskytují chyby mající podstatný negativní vliv na účelnost 

provedení,  

5 (nedostatečně) žák nezvládá ani jednu ze zvolených technik. 

 

 

V. Celkové hodnocení souhrnné praktické maturitní zkoušky 
 

 Výsledná známka ze souhrnné praktické maturitní zkoušky bude stanovena následovně: 

 

1) písemná práce tvoří 60 % hodnocení profilové části maturitní zkoušky  

 

2) praktická ukázka ze sebeobrany tvoří 40 % hodnocení profilové části maturitní zkoušky 

 

 

 

 

V Prostějově dne 1. září 2022                                             

 

Mgr. Anna ZEDNÍKOVÁ 

ředitelka školy 


