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Pro koho jsou materiály 
určeny?

Cílová skupina projektu IRDS

studenti středních škol a gymnazisté

Doporučené téma

bezpečná komunikace

informační bezpečnost každodenního života

informační bezpečnost života po studiu

Cíle

ochrana bezpečnosti zvýšením informativnosti 

o právech a povinnostech

drogová tématika



Rozdělení bloku
1. vyučovací den

přednáška v PowerPointu na téma „Vybrané kapitoly občanského práva 

zaměřené pro středoškoláky“

práce s Pracovním sešitem, kapitola II.1., Nájem

práce s Pracovním sešitem, kapitola II.2., Nájem

práce s Pracovním sešitem, kapitola IV.1., Správní právo

přednáška na téma „Nabytí svéprávnosti před dovršením 18. roku věku“

workshop s personalistkou

přednáška na téma  „Pracovní právo pro středoškoláky“

práce s Pracovním sešitem, kapitola III., Pracovní smlouva

přednáška člena Policie ČR ohledně trestního stíhání fyzických osob



Rozdělení bloku

2. vyučovací den

exkurze na soudní jednání týkající se trestněprávní 

problematiky

shrnutí návštěvy soudního jednání cestou diskuze

příprava na simulované soudní jednání

profesionální natočení simulovaného soudního jednání



Příprava pro 1. vyučovací den
1. Přednáška na téma „Vybrané kapitoly občanského práva zaměřené pro 

středoškoláky“

30 minut prezentace ze strany učitele v PowerPointu

prezentace bude vyučujícímu poskytnuta

2. Práce s Pracovním sešitem, kapitola II.1., Nájem

studenti vyplní křížovku ze str. 14 - 15

ověření teoretických poznatků

časová dotace vypracování: 25 minut

časová dotace vyhodnocení: 10 minut

Studenti si přinesou 

Pracovní sešit, se 

kterým budou pracovat.



Příprava pro 1. vyučovací den
3. Práce s Pracovním sešitem, kapitola II.2., Nájem

studenti dostanou Pracovní sešity  - Kapitola II.2., Nájem

prostudování úvodního textu a vzoru Smlouvy o nájmu

následná oprava (kapitola II.3) Smlouvy o nájmu

studenti si zkusí práci advokáta  - hledání chyb ve smlouvě

časová dotace:  60 minut

4. Práce s Pracovním sešitem, kapitola IV.1, Správní právo

prostudování - úvodní text kapitoly IV.1., Správní právo.

diskuze „Do jaké míry je možné pořádat hlasité párty a večírky v bytě/domě 

rodičů bez jejich přítomnosti“

časová dotace: 25minut



Příprava pro 1. vyučovací den
5. Ústní přednáška na téma „Nabytí svéprávnosti před dovršením 18. roku 

věku“

učitelova přednáška  o problematice nabytí svéprávnosti před 

dovršením 18. roku věku

přednáška zaměřena na podnikání středoškoláků

seznámení s reálnými dokumenty od advokáta

časová dotace: 60 minut

6. Workshop s personalistkou

učitel zajistí přítomnost personalistky

seznámení studentů s praktickými požadavky zaměstnavatelů

příprava na pohovor a vzhled CV

časová dotace:  90 min



Příprava pro 1. vyučovací den
7. Přednáška na téma „Pracovní právo pro středoškoláky“

krátká přednáška učitele o problematice pracovního práva
příprava v Pracovním sešitě kapitola III.
téma: DPP, DPČ a pracovní smlouva
časová dotace: 30 minut

8. Práce s pracovním sešitem, kapitola III., Pracovní smlouva
studenti dostanou Pracovní sešit – kapitola III.1, Pracovní smlouva
nastudování textu a vzoru pracovní smlouvy – hledání chyb ve smlouvě
časová dotace: 60 minut

9. Přednáška člena Policie ČR ohledně trestního stíhání fyzických osob
učitel zajistí přítomnost člena Policie ČR
seznámení s průběhem trestního řízení a s přípravným řízením
prevence problematiky s kriminalitou, kyberšikanou, drogovou 
problematikou
časová dotace: 90 minut



Příprava pro 2. vyučovací den

1. Exkurze na soudní jednání týkající se trestněprávní problematiky

studenti se zúčastní soudního jednání z oblasti trestního práva

téma bude zvoleno dle zájmu studentů a splnění funkce prevence

časová dotace: 240 minut (nelze přesně určit, délku soudního 

jednání)

2. Exkurze na soudní jednání týkající se trestněprávní problematiky

po návštěvě soudu – diskuze nad soudním jednáním

časová dotace: 20 minut

Studenti si přinesou Pracovní 

sešit, se kterým budou pracovat.

Studenti i učitel si nastudují 

manuál. 



Příprava pro 2. vyučovací den

3. Příprava na simulované soudní jednání

A. Přiřazení určitých rolí studentům

3 studenti = státní zástupci

2 studenti = advokáti

3 studenti = soudci

1 student = obvinění

3 studenti = policisté

3 studenti = kamera, fotografie a příprava místa

ostatní studenti = veřejné publikum



Příprava pro 2. vyučovací den

B. studenti si nastudují manuál – k perfektní přípravě procesu

C. seznámení studentů se základními informacemi trestního práva procesního

D. před soudním jednáním – rozdat reálné dovolání

E. studenti nebudou mít reálný rozsudek, ale jen opravný prostředek ze strany obviněného –

dovolání – orientace studentů

F. policisté vymyslí konkrétní důkazy

G. státní zástupci – sepíší obhajobu

H. advokáti – připraví obhajobu

I. soudci – provedou celé hlavní líčení a sepíšou rozsudek



Příprava pro 2. vyučovací den

J. dopředu neznají studenti své role, proto je nutná jejich perfektní příprava

K. státní zástupci a advokáti si připraví „závěrečnou řeč“

L. policisté sepíší protokol

časová dotace: 90 minut

využití: Trestního zákoníku a Trestního řádu 



Příprava pro 2. vyučovací den

4. Profesionální natočení simulovaného soudního jednání

o vysvětlení průběhu hlavního líčení a příprava učebny pro soudní jednání

stůl vepředu – zasednou soudci
pravá strana od soudců – státní zástupci
levá strana od soudců – obhajoba (advokáti)
soudní jednání zahájí soudce
na výzvu soudce policisté přivedou obviněného
soudce vyzve státního zástupce k přednesu obhajoby
procesní strany 

o při přednesu vždy stojí
o nemohou si brát sami slovo
o nutné správné označení stran 



Příprava pro 2. vyučovací den

dojde k dokazování

vyjádření obžalovaného a vznesení námitek (obhajoba)

přednes závěrečných řečí

odchod všech na chodbu, včetně veřejnosti (ostatní studenti)

na výzvu soudců se vrátí zpět – povstanou a soudce vynese rozhodnutí

výzva k sednutí a přečtení odůvodněné rozhodnutí

poučení stran o odvolání

hlavní líčení ukončeno

hodnocení učitele a studentů

diskuze: časová dotaze 130 minut



PŘÍLOHY 

k soudnímu jednání
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