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Informace o denním studiu 

 
ŠVP Ochrana osob a majetku   

 Bezpečnostně právní činnost  kód 68-42-M/01 
 

4-leté denní studium s maturitou 
 

Střední odborná škola ochrany osob a majetku Malé Svatoňovice, s.r.o.( dále jen SOŠOOM) 
je soukromou střední školou schválenou MŠMT ČR a po odborné stránce výuky i MV ČR a 
společně se školami v Ostravě, Brně a Plzni máme již   20-ti  letou tradici. 
 

NOVÁ ŠKOLA V PRAZE 
Veronské náměstí 20/391 

109 00  PRAHA  10 
 
Všichni žáci on-line připojeni na „elektronickou knihovnu“ školy – k dispozici 
veškeré učební materiály a komunikace s pedagogy on-line 
 
Denní studium  je určeno žákům 9.tříd. Je čtyřleté  a je zakončeno maturitní zkouškou. Škola 
poskytuje studentům úplné střední odborné vzdělání. 
 
Obsahová náplň studia je přizpůsobena budoucímu pracovnímu uplatnění absolventů. Studijní obor 
školního vzdělávacího programu Ochrana osob a majetku ( kód 68-42-M/01) připravuje studenty 
pro zařazení u městské a obecní policie, u celní správy, v soukromých bezpečnostních službách, u 
vězeňské stráže, event. u Policie ČR.  
Po úspěšném zakončení studia maturitní zkouškou se mohou absolventi ucházet o přijetí 
k vysokoškolskému studiu ( právnické fakulty, Univerzita T.Bati ve Zlíně, VŠB-TU, fakulta FBI, 
Policejní akademie v Praze, Univerzita obrany Brno…) 
 
Učební plán obsahuje: 
 
Všeobecně vzdělávací předměty: 
 
Český jazyk a literatura                                     Anglický nebo německý jazyk 
Ruský jazyk                                                       Aplikovaná psychologie 
Zeměpis                                                             Dějepis 
Matematika                                                        Ekonomika 
Účetnictví                                                          Technika administrativy 
Výpočetní technika                                            Fyzika 
Chemie                                                               Biologie 
Občanská nauka                                                 Tělesná výchova 
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Odborné předměty:    Bezpečnostní příprava                    Kriminalistika 
                                      Kriminologie                                   Penologie 
                                      Kynologie                                        Právo 
Praktické předměty:   Speciální tělesná výchova ( karate, profesní sebeobrana) 
 
 Sportovní kurzy:         branný, lyžařský, speleoalpinistický, střelecký. 
                           
 
 
 
Příspěvek na výuku:       pro školní rok 2013/14  -   16 800,- Kč  ( splatný pololetně ). 
 
 
Možnost studijních prospěchových slev:   od 500,-Kč – 1 500,-Kč 
( dle Smlouvy o studiu ) 
 
 
Přijímací zkoušky ke studiu: 
 
Ke studiu se přijímají žáci s  dobrým prospěchem, tělesně zdatní, se zájmem o úpolové sporty a 
tělesnou výchovu. 
 
Obsah přijímacích zkoušek:  -   písemné psychotesty ( zjištění vhodnosti uchazeče 

pro studium). 
- kondiční test ( disciplíny na webu školy) 
 

Při přijímacím řízení bude brán zřetel na prospěch v osmé a deváté třídě. 
 
 
Termín přijímacího řízení: 
 
duben 2013  bude upřesněno na webových stránkách školy 
 
Přihlášky, včetně potvrzení školy, lékaře nutno odevzdat na střední školu do 15.3.2013 
 
 
Dny otevřených dveří:    8.12.2012       od   8-12 hod. 

12.1.2013      od   8-12 hod. 
  9.2.2013       od   8-12 hod. 

Co dále nabízíme: 
 
-střelecký výcvik – střelba ze vzduchových i plynových, krátkých i dlouhých zbraní. 
 -horolezecký výcvik, branný a  lyžařský výcvik 
-aktivní účast studentů v zájmových kroužcích. (, karate, judo a další) 
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