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Seznamte se s novým oborem

Od 1. září 2015 jsme zahájili výuku oboru vzdělání
Bezpečnostně  právní  činnost  68-42-M/01

Z názvu vyplývá, že obor je zaměřen na dvě související oblasti. První z nich
(bezpečnostní) se věnuje získávání odbornosti pro uplatnění v bezpečnostních
sborech  a  složkách.  Ve  druhé  (právní  činnost)  jsou  budoucí  absolventi
připravováni  hlavně  pro  uplatnění  ve  veřejné  správě  a  samosprávě,  což  je
oblast vhodná také pro dívky.

Informace o přijímacím řízení pro školní rok 2016/2017

Délka studia: 4 roky

Ukončení studia: maturitní vysvědčení

Přijímací zkoušky: ANO (Český jazyk a Matematika – pokusné 
ověřování MŠMT ČR)

Další kritéria PŘ: prospěch ze ZŠ (8. a 9. ročník)

Podmínky přijetí: ukončení ZŠ, zdravotní způsobilost uchazeče 
(lékařská prohlídka)

Počet přijímaných žáků: 30

„Při výuce nového oboru Bezpečnostně právní činnost navazujeme na několikaletou 

zkušenost s výukou oboru vzdělání Bezpečnostní služby (nástavbové studium). Žákům 
ze základních škol nabízíme kvalitní materiální zázemí i personální zajištění pro výuku 

tohoto oboru. Využíváme a budeme dále rozvíjet spolupráci s důležitými sociálními 
partnery, tj. městem Příbram, Policií ČR, Vězeňskou službou a Vysokou školou evrop-

ských a regionálních studií.
Naše škola je první školou ve Středočeském kraji, která je schopná zajistit kvalitní výu-

ku tohoto zajímavého oboru vzdělání, kterou garantuje Ministerstvo vnitra ČR.“

Mgr. Milan Lehocký – ředitel školy
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Profil absolventa

Úspěšným  zakončením  studia  získá  absolvent  studijních  oborů  
68-42-M/01  Bezpečnostně  právní  činnost  střední  vzdělání  s  maturitní
zkouškou. Získané vzdělání mu tak umožní ucházet se o přijetí ke studiu na
vyšších odborných školách nebo na vysokých školách, zejména na Policejní
akademii  a  vysokých  školách  s  výukou  bezpečnostně  právních  a  právních
oborů.
Absolvent  se  uplatní  v  povoláních,  v  nichž  je  pracovní  činnost  vázána  na
znalost  a  správnou  aplikaci  právních  předpisů  České  republiky  ve  věcech
veřejného  pořádku  a  vnitřní  bezpečnosti.  Snadno  nalezne  uplatnění
v bezpečnostních  sborech  a  dále  ve  veřejné  správě  (státní  správě  a
samosprávě),  v  odborech  ochrany  velkých  podniků,  bankovnictví,
pojišťovnictví, ve složkách Integrovaného záchranného systému apod.
Pro výkon některých povolání musí absolvent splnit další zákonem stanovené
podmínky,  např.  věk,  speciální  odborné školení,  testy zdravotní  a psychické
způsobilosti, bezúhonnost, spolehlivost a další požadavky. Absolvent se uplatní
například jako bezpečnostní pracovník, příslušník Policie ČR, strážník obecní
policie, celník, příslušník vězeňské služby, to je vězeňské nebo justiční stráže.

Odborné kompetence

Odborné  kompetence  absolventa  jsou  zaměřeny  především  na  jednání
s klientem, provádění  právních činností,  provádění  místních šetření  v terénu,
provádění kontrolní činnosti nebo práce s výpočetní (kancelářskou) technikou.

Příklady konkrétních kompetencí v jednotlivých oblastech:

• Zvládat jednání s klientem, tzn., aby absolventi např. využívali 
poznatků z psychologie a pedagogiky při jednání s lidmi a při řešení 
problémových situací, vstřícně a taktně jednali s občany – klienty, byli 
schopni empatie;

• Provádět právní činnosti, tzn., aby absolventi např. rozpoznali 
protiprávní chování a jednání a uměli je právně kvalifikovat;

• Provádět místní šetření v terénu, tzn., aby absolventi např. prováděli 
šetření skutečného stavu věci v terénu a při něm využívali 
kriminalistické postupy a prostředky;

• Provádět kontrolní činnost, tzn., aby absolventi např. aplikovali zásady 
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postupů kontroly veřejného pořádku, ochrany bezpečnosti osob a 
majetku;

• Pracovat s informační, výpočetní a kancelářskou technikou, tzn., aby 
absolventi např. dodržovali zásady vedení korespondence při 
administrativních a správních činnostech.

Učební plán

Vyučovací předmět
Počet týdenních vyučovacích hodin

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník celkem

Český jazyk a literatura 3 2,5 3 3 11,5

Cizí jazyk a konverzace 1 2,5 3 2,5 3 11

Cizí jazyk a konverzace 2 2 2 2 2 8

Dějepis 2 2

Společenskovědní základ 2 1 1 1 5

Fyzika 2 1 1 4

Chemie 1 1

Základy biologie a ekologie 1 1

Matematika 3 3 3 3 12

Tělesná výchova a příprava 3 3 3 3 12

Informační a komunikační technol. 1 1 1 1 4

Ekonomika 2,5 1,5 4

Právo 2 3,5 3,5 5,5 14,5

Bezpečnostní činnost 2,5 3 3 8,5

Kriminologie a kriminalistika 2,5 2 2 6,5

Psychologie a pedagogika 2 1,5 2 5,5

Geografie 2 2

Veřejná správa a samospráva 1,5 1,5 1,5 4,5

Administrativní činnosti 3 1,5 1,5 1 7

Zabezpečovací systémy 2 2 4
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Vyjádření sociálních partnerů a absolventů

„V Příbrami vzniká  velmi  zajímavý projekt  v  oblasti  Bezpečnostně právního vzdě-

lávání. Zájemci o tuto odbornost zde mohou v jednom místě získat, jak středoškolské,
tak i vysokoškolské vzdělání. Na našem vzdělávacím a konzultačním středisku vysoké

školy v Příbrami mohou absolventi maturitního oboru vzdělání navázat v bakalářském
programu Bezpečnostně právní činnost ve veřejné správě.“

doc. Dr. Lubomír Pána, Ph.D. – rektor VŠERS

„ V rámci výuky nástavbového studia oboru Bezpečnostní služby byla zahájena velmi
dobrá spolupráce se SOŠ a SOU Dubno, která spočívá především v předávání prak-

tických zkušeností do výuky, exkurzí na naše pracoviště a také zajišťování odborných
praxí.“ 

plk. Mgr. Jiří  Purkart - ředitel Věznice Příbram

„Jsme připraveni pokračovat v nastavené spolupráci se SOŠ a SOU Dubno. Doufáme,
že zavedení nového oboru pro absolventy ZŠ zvýší v Příbrami a okolí zájem o práci

v bezpečnostních sborech ČR – především Policii ČR a také lepší povědomí o jejich
činnosti a zlepšení prestiže těchto povolání.“

plk. Mgr. René Peták - vedoucí územního odboru Policie ČR

„Všem zájemcům ze základních škol doporučujeme vzdělávání v oboru Bezpečnostně
právní činnost. Během výuky jistě zažijete na Dubně hodně zajímavých akcí, včetně

střeleckého kurzu. A také jde o to, že získané znalosti a dovednosti Vám mohou pomoci
(v případě zájmu o obor) k rychlému uplatnění na trhu práce, stejně tak jako nám!“

M. Trefný (příslušník Police ČR) a M. Čedík (příslušník Vězeňské služby Příbram) -
absolventi oboru Bezpečnostní služby (nástavbové studium). 
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