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Anglický jazyk – dvoutýdenní zdokonalovací kurzy 
 

Zdokonalovací kurzy jsou určeny zejména pro příslušníky a občanské zaměstnance 
Policie ČR, Ministerstva vnitra, Hasičského záchranného sboru ČR a na základě 
platných rámcových smluv a realizačních dohod pro příslušníky a občanské 
zaměstnance dalších bezpečnostních sborů a resortů. 
 
Zdokonalovací kurzy jsou zaměřeny především konverzačně, přičemž 
s jazykovou úrovní stoupá poměrné zastoupení odborných témat. Konverzační 
hodiny jsou doplněny opakováním mluvnice a slovní zásoby, tak aby si účastníci 
procvičili a prohloubili své jazykové dovednosti.  
 
Pro úplné začátečníky nabízíme také kurz Úvod do studia jazyka. Tento kurz 
zahrnuje základní uvedení do anglické mluvnice a slovní zásoby a je vhodný 
zejména pro ty, kteří se chystají v následujícím pololetí přihlásit ke studiu v kurzu 
Zkouška Ministerstva vnitra – A2, avšak obávají se, zda pro ně tento kurz nebude 
zpočátku příliš náročný.  
 
Zdokonalovací kurzy probíhají formou jednoho dvoutýdenního soustředění (v 
případě kurzu Úvod do studia jazyka dvou týdenních soustředění). Studující si 
mohou vybrat mezi prezenční formou a distanční formou, tedy mezi studiem ve 
škole a studiem z pracoviště pomocí videokonference (v případě kurzu Úvod do 
studia jazyka a zdokonalovacího kurzu A2 nabízíme pouze prezenční formu). 
 
Zdokonalovací kurzy nejsou zakončeny zkouškou. Absolventi prezenčních kurzů 
obdrží osvědčení o účasti, absolventi distančních kurzů budou mít potvrzení o účasti 
(přenos kvalifikace) vyznačené v EKIS II.  
 
Nabídka ke studiu: 
 

ANGLICKÝ JAZYK 

po úrovni forma 

výuky 

termín počet 

soustředění 

termín rezervace 

v EKIS II 

ÚVOD P 15. 5. – 19. 5. + 19. 6. – 23. 6. 

2023 

   2x 5 dní do 21. dubna 2023 

A2 P 17. 4. – 28. 4. 2023 1x 10 dní do 24. března 2023 

B1 P 20. 3. – 31. 3. 2023 1x 10 dní do 24. února 2023 

B1 D 20. 2. – 3. 3. 2023 1x 10 dní do 27. ledna 2023 

B2 P 6. 3. – 17. 3. 2023 1x 10 dní do 10. února 2023 

B2 D 17. 4. – 28. 4. 2023 1x 10 dní do 24. března 2023 

C1 P 20. 2. – 3. 3. 2023 1x 10 dní do 27. ledna 2023 

C1 D 20. 3. – 31. 3. 2023 1x 10 dní do 24. února 2023 

P Prezenční forma výuky – výuka bude realizována ve VPŠ a SPŠ MV v Praze 

D    Distanční forma výuky – výuka bude realizována formou videokonferencí 

 
Nabídka zdokonalovacích kurzů realizovaných od září 2023 do ledna 2024 bude 
zveřejněna v červnu 2023. 
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Anglický jazyk – dvoutýdenní přípravné kurzy ke Zkoušce 
Ministerstva vnitra 

 
 
Přípravné kurzy jsou určeny zejména pro příslušníky a občanské zaměstnance 
Policie ČR, Ministerstva vnitra, Hasičského záchranného sboru ČR a na základě 
platných rámcových smluv a realizačních dohod pro příslušníky a občanské 
zaměstnance dalších bezpečnostních sborů a resortů, kteří již v minulosti nabyli 
různými formami studia znalostí jazyka na příslušné úrovni, avšak potřebují si před 
složením zkoušky Ministerstva vnitra své dovednosti intenzivní formou zopakovat 
a procvičit a detailně se seznámit s formátem příslušné zkoušky.  
 
Přípravné kurzy probíhají formou jednoho dvoutýdenního soustředění, jsou 
nabízeny v prezenční formě (studium ve škole) a jsou zakončeny zkouškou MV 
příslušné jazykové úrovně, která je součástí kurzu a probíhá vždy poslední dva 
dny výuky. 
 
Nabídka ke studiu: 
 

ANGLICKÝ JAZYK 

k úrovni forma 

výuky 

termín počet 

soustředění 

termín rezervace 

v EKIS II 

A2 P 22. 5. – 2. 6. 2023 1x 10 dní do 28. dubna 2023 

B1 P 5. 6. – 16. 6. 2023 1x 10 dní do 12. května 2023 

B2 P 5. 6. – 16. 6. 2023 1x 10 dní do 12. května 2023 

C1 P 22. 5. – 2. 6. 2023 1x 10 dní do 28. dubna 2023 

 
P Prezenční forma výuky – výuka bude realizována ve VPŠ a SPŠ MV v Praze 

 
Nabídka přípravných kurzů realizovaných od září 2023 do ledna 2024 bude 
zveřejněna v červnu 2023. 
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Anglický jazyk – dvoudenní kurzy specifických dovedností 
 
Kurzy specifických dovedností jsou určeny zejména pro příslušníky a občanské 
zaměstnance Policie ČR, Ministerstva vnitra, Hasičského záchranného sboru ČR a 
na základě platných rámcových smluv a realizačních dohod pro příslušníky a 
občanské zaměstnance dalších bezpečnostních sborů a resortů, kteří již v minulosti 
nabyli různými formami studia znalostí jazyka na úrovni B2 nebo C1, avšak 
potřebují si doplnit, procvičit nebo prohloubit jednu specifickou dovednost. V případě 
kurzu Presentation skills se mohou vzdělávání zúčastnit i pracovníci z dalších 
státních institucí v ČR, kteří splňují výše zmíněnou podmínku úrovně osvojení 
anglického jazyka. 
 
Kurz Právní a policejní terminologie je zaměřen na terminologii z oblasti trestných 
činů a procesních úkonů, formulace vycházející z právních norem, legislativní 
terminologii EU a terminologii související s organizační strukturou a prací PČR a 
organizací zajišťujících mezinárodní policejní spolupráci. Účastníci se dozvědí a 
nacvičí, jak hovořit o právních normách a jak k nim odkazovat, získají větší jistotu při 
používání právní a policejní terminologie z různých oblastí policejní práce a se 
vztahem k různým oblastem trestné činnosti. Tématem vzdělávací aktivity bude také 
práce Policie České republiky a mezinárodních organizací zajišťujících policejní 
spolupráci.  
 

Kurz Presentation skills je zaměřen na prezentační dovednosti v anglickém jazyce, 
konkrétně na přípravu prezentace a její vhodné strukturování, práci s hlasem, zásady 
efektivního prezentování, práci s vizuálními oporami a práci s publikem včetně reakcí 
na dotazy. Důraz bude kladen jak na pravidla a zásady, tak na související 
terminologii a frazeologii v anglickém jazyce. Podstatnými součástmi vzdělávací 
aktivity budou nácvik praktických prezentačních a jazykových dovedností a diskuse 
k jednotlivým tématům.  
 
Kurzy specifických dovedností probíhají formou jednoho dvoudenního soustředění  
(1 soustředění = 12 vyučovacích hodin), jsou nabízeny v prezenční formě (studium 
ve škole) a nejsou zakončeny zkouškou. Absolventi obdrží osvědčení o účasti.  
 
Nabídka ke studiu: 
 

ANGLICKÝ JAZYK 

zaměření forma 

výuky 

termín počet 

soustředění 

termín rezervace 

v EKIS II 

PRES P 12. – 13. 4. 2023 1x 2 dny do 21. března 2023 

TERM P 10. – 11. 5. 2023 1x 2 dny do 18. dubna 2023 

 

TERM  Právní a policejní terminologie 

PRES    Presentation skills 

P   Prezenční forma výuky – výuka bude realizována ve VPŠ a SPŠ MV v Praze 

 
Nabídka kurzů specifických dovedností realizovaných od září 2023 do ledna 
2024 bude zveřejněna v červnu 2023. 
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Anglický jazyk – zkoušky k prokázání kvalifikace 

Zkoušky Ministerstva vnitra k prokázání kvalifikace jsou určeny zejména pro 
příslušníky a občanské zaměstnance Policie ČR, Ministerstva vnitra, Hasičského 
záchranného sboru ČR a na základě platných rámcových smluv a realizačních dohod 
pro příslušníky a občanské zaměstnance dalších bezpečnostních sborů a resortů, 
kteří již v minulosti nabyli různými formami studia jazykových dovedností na příslušné 
úrovni, avšak potřebují v souladu s kvalifikačním požadavkem na systemizované 
místo dosažení této úrovně prokázat jazykovým certifikátem. 

Zkoušky Ministerstva vnitra se skládají z písemné a ústní části a jsou organizovány 
buď jako dvoudenní (přičemž první den uchazeči skládají písemnou část zkoušky  
a druhý den část ústní), nebo jednodenní (přičemž písemnou část zkoušky uchazeči 
skládají dopoledne a ústní část zkoušky odpoledne).  

Zkoušky MV jsou standardizovanými jazykovými zkouškami, které jsou zařazeny do 
seznamu Standardizovaných jazykových zkoušek, zveřejněného ve Věstníku MŠMT. 
Ověřované dovednosti odpovídají jednotlivým úrovním podle Společného 
referenčního rámce pro jazyky.  

Podrobný popis požadavků k jednotlivým zkouškám včetně okruhů témat pro 
ústní část a doporučené literatury k přípravě je přílohou této nabídky.  

 

Nabídka termínů zkoušek: 

ANGLICKÝ JAZYK 

úroveň forma 

zkoušky 

termín počet dní max. počet 

účastníků 

termín rezervace 

v EKIS II 

A2 P 4. 4. 2023 1 den 6 do 13. března 2023 

A2 P 19. 6. 2023 1 den 6 do 31. května 2023 

B1 P 2. 5. 2023 1 den 4 do 11. dubna 2023 

B1 P 22. – 23. 6. 2023 2 dny 10 do 31. května 2023 

B2 P 3. 5. 2022 1 den 4 do 11. dubna 2023 

B2 P 21. – 22. 6. 2023 2 dny 10 do 31. května 2023 

C1 P 6. – 7. 2. 2023 2 dny 8 do 13. ledna 2023 

C1 P 20. – 21. 6. 2023 2 dny 10 do 31. května 2023 

 
P Prezenční forma zkoušky – zkouška bude realizována ve VPŠ a SPŠ MV v Praze 

 
Nabídka termínů zkoušek Ministerstva vnitra k prokázání kvalifikace 
realizovaných od září 2023 do ledna 2024 bude zveřejněna v červnu 2023. 
 

 
 

 



  Strana 6 
 

 

Německý jazyk – týdenní zdokonalovací kurzy  
 
Zdokonalovací kurzy jsou určeny zejména pro příslušníky Policie ČR, občanské 
zaměstnance Ministerstva vnitra, příslušníky Hasičského záchranného sboru ČR a 
na základě platných rámcových smluv a realizačních dohod pro příslušníky a 
občanské zaměstnance dalších bezpečnostních sborů a resortů. 
 
Zdokonalovací kurzy jsou zaměřeny především konverzačně. Absolvent kurzu 
doplní a zdokonalí své komunikační dovednosti v německém jazyce. Aktualizuje, 
upevní, prohloubí si a případně doplní vybrané řečové dovednosti, které jsou 
součástí osvojení jazyka na úrovni A2 podle SERR. 
 
Zdokonalovací kurzy probíhají formou jednoho týdenního soustředění.  
 
Zdokonalovací kurzy nejsou zakončeny zkouškou. Absolventi prezenčních kurzů 
obdrží osvědčení o účasti. 
 
Nabídka ke studiu: 
 
 

NĚMECKÝ JAZYK 

po úrovni forma 

výuky 

termín počet 

soustředění 

termín rezervace 

v EKIS II 

A2 P 19. 06. – 23. 06. 2023    1x 5 dní do 31. května 2023 

B1 P 24. 04. – 28. 04. 2023 1x 5 dní do 31. března 2023 

B2 P 27. 02. – 03. 03. 2023 1x 5 dní do 3. února 2023 

C1 P 06. 02. – 10. 02. 2023 1x 5 dní do 13. ledna 2023 

P   Prezenční forma výuky – výuka bude realizována ve VPŠ a SPŠ MV v Praze 

 

  
Německý jazyk – zkoušky k prokázání kvalifikace 

 
Zkoušky Ministerstva vnitra k prokázání kvalifikace jsou určeny zejména pro příslušníky 
Policie ČR, občanské zaměstnance Ministerstva vnitra, příslušníky Hasičského záchranného 
sboru ČR a na základě platných rámcových smluv a realizačních dohod pro příslušníky a 
občanské zaměstnance dalších bezpečnostních sborů a resortů, kteří již v minulosti nabyli 
různými formami studia jazykových dovedností na příslušné úrovni, avšak potřebují 
v souladu s kvalifikačním požadavkem na systemizované místo dosažení této úrovně 
prokázat jazykovým certifikátem. 

Zkoušky Ministerstva vnitra se skládají z písemné a ústní části a jsou organizovány buď jako 
dvoudenní (přičemž první den uchazeči skládají písemnou část zkoušky  
a druhý den část ústní), nebo jednodenní (přičemž písemnou část zkoušky uchazeči 
skládají dopoledne a ústní část zkoušky odpoledne).  

Zkoušky MV jsou standardizovanými jazykovými zkouškami, které jsou zařazeny do 
seznamu Standardizovaných jazykových zkoušek, zveřejněného ve Věstníku MŠMT. 
Ověřované dovednosti odpovídají jednotlivým úrovním podle Společného referenčního 
rámce pro jazyky.  
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Podrobný popis požadavků k jednotlivým zkouškám včetně okruhů témat pro 
ústní část a doporučené literatury k přípravě je přílohou této nabídky. 
 

 

Nabídka termínů zkoušek: 

NĚMECKÝ JAZYK 

úroveň forma 

zkoušky 

termín počet dní termín rezervace 

v EKIS II 

A2 P 05. 05. 2023 1 den do 12. dubna 2023 

B1 P 02. 05. 2023 1 den do 12. dubna 2023 

B2 P 04. 05. 2023  1 den do 12. dubna 2023 

C1 P 03. 05. 2023 1 den do 12. dubna 2023 

 
Nabídka termínů zkoušek Ministerstva vnitra k prokázání kvalifikace 
realizovaných od září 2023 do ledna 2024 bude zveřejněna v červnu 2023. 
 
 

Francouzský jazyk – týdenní zdokonalovací kurzy  
 
Zdokonalovací kurzy jsou určeny zejména pro příslušníky Policie ČR, občanské 
zaměstnance Ministerstva vnitra, příslušníky Hasičského záchranného sboru ČR a 
na základě platných rámcových smluv a realizačních dohod pro příslušníky a 
občanské zaměstnance dalších bezpečnostních sborů a resortů. 
 
Zdokonalovací kurzy jsou zaměřeny především konverzačně. Absolvent kurzu 
doplní a zdokonalí své komunikační dovednosti ve francouzském jazyce. Aktualizuje, 
upevní, prohloubí si a případně doplní vybrané řečové dovednosti, které jsou 
součástí osvojení jazyka na úrovni A2 podle SERR. 
 
Pro úplné začátečníky nabízíme také kurz Úvod do studia jazyka. Cílem kurzu je, 
aby si jeho účastníci osvojili jazykové znalosti a dovednosti, které jim umožní zahájit 
studium francouzského jazyka v intenzivním kombinovaném kurzu úrovně A2.  
 
Zdokonalovací kurzy probíhají formou jednoho týdenního soustředění.  
 
Zdokonalovací kurzy nejsou zakončeny zkouškou. Absolventi prezenčních kurzů 
obdrží osvědčení o účasti.  
 
Nabídka ke studiu: 
 

FRANCOUZSKÝ JAZYK 

po úrovni forma 

výuky 

termín počet 

soustředění 

termín rezervace 

v EKIS II 

ÚVOD P 17.4.-21.4.2023    1x 5 dní do 24. března 2023 

A2 P 20.3.-24.3.2023 1x 5 dní do 24. února 2023 

P   Prezenční forma výuky – výuka bude realizována ve VPŠ a SPŠ MV v Praze 
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Nabídka termínů zkoušek Ministerstva vnitra k prokázání kvalifikace 
realizovaných od září 2023 do ledna 2024 bude zveřejněna v červnu 2023. 
 

 

Francouzský jazyk - zdokonalovací poslechový kurz 
 

Absolvent kurzu získá větší jistotu v porozumění autentickému slyšenému projevu, 
schopnost orientovat se v obsahu sdělení a vybrat si pro sebe nejdůležitější 
informace. Přivykne si na různé hlasy a hovor v rušném prostředí. Osvojí si správné 
výslovnostní návyky, lexikální jednotky, v neposlední řadě si také zafixuje obtížné 
větné konstrukce. 
 
Nabídka ke studiu: 
 

FRANCOUZSKÝ JAZYK 

po úrovni forma 

výuky 

termín počet 

soustředění 

termín rezervace 

v EKIS II 

B1 P 20.2.-24.2.2023 1x 5 dní do 27. ledna 2023 

P   Prezenční forma výuky – výuka bude realizována ve VPŠ a SPŠ MV v Praze 
 
 

Francouzský jazyk - zdokonalovací konverzační kurz 
 
Absolvent kurzu doplní a zdokonalí své komunikační dovednosti ve francouzském 
jazyce. Aktualizuje, upevní, prohloubí si a případně doplní vybrané řečové 
dovednosti, které jsou součástí osvojení jazyka na úrovni B1 podle SERR. 
 
Nabídka ke studiu: 
 

FRANCOUZSKÝ JAZYK 

po úrovni forma 

výuky 

termín počet 

soustředění 

termín rezervace 

v EKIS II 

B1 P 9.5.-12.5.2023 1x 4 dní do 17. dubna 2023 

P   Prezenční forma výuky – výuka bude realizována ve VPŠ a SPŠ MV v Praze 

 

 

Francouzský jazyk – dvoutýdenní přípravné kurzy ke Zkoušce 
Ministerstva vnitra 

 
Přípravné kurzy jsou určeny zejména pro příslušníky Policie ČR, občanské 
zaměstnance Ministerstva vnitra, příslušníky Hasičského záchranného sboru ČR a 
na základě platných rámcových smluv a realizačních dohod pro příslušníky a 
občanské zaměstnance dalších bezpečnostních sborů a resortů, kteří již v minulosti 
nabyli různými formami studia znalostí jazyka na příslušné úrovni, avšak potřebují si 
před složením zkoušky Ministerstva vnitra své dovednosti intenzivní formou 
zopakovat a procvičit a detailně se seznámit s formátem příslušné zkoušky.  
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Přípravné kurzy probíhají formou jednoho dvoutýdenního soustředění a jsou 
nabízeny v prezenční formě (studium ve škole) a jsou zakončeny zkouškou MV 
příslušné jazykové úrovně, která je součástí kurzu a probíhá vždy poslední dva 
dny výuky. 
 
Nabídka ke studiu: 
 

FRANCOUZSKÝ JAZYK 

k úrovni forma 

výuky 

termín počet 

soustředění 

termín rezervace 

v EKIS II 

A2 P 5. 6. – 16. 6. 2023 1x 10 dní do 12. května 2023 

P Prezenční forma výuky – výuka bude realizována ve VPŠ a SPŠ MV v Praze 

 

 

Francouzský jazyk – zkoušky k prokázání kvalifikace 
 
Zkoušky Ministerstva vnitra k prokázání kvalifikace jsou určeny zejména pro příslušníky 
Policie ČR, občanské zaměstnance Ministerstva vnitra, příslušníky Hasičského záchranného 
sboru ČR a na základě platných rámcových smluv a realizačních dohod pro příslušníky a 
občanské zaměstnance dalších bezpečnostních sborů a resortů, kteří již v minulosti nabyli 
různými formami studia jazykových dovedností na příslušné úrovni, avšak potřebují 
v souladu s kvalifikačním požadavkem na systemizované místo dosažení této úrovně 
prokázat jazykovým certifikátem. 

Zkoušky Ministerstva vnitra se skládají z písemné a ústní části a jsou organizovány buď jako 
dvoudenní (přičemž první den uchazeči skládají písemnou část zkoušky  
a druhý den část ústní), nebo jednodenní (přičemž písemnou část zkoušky uchazeči 
skládají dopoledne a ústní část zkoušky odpoledne).  

Zkoušky MV jsou standardizovanými jazykovými zkouškami, které jsou zařazeny do 
seznamu Standardizovaných jazykových zkoušek, zveřejněného ve Věstníku MŠMT. 
Ověřované dovednosti odpovídají jednotlivým úrovním podle Společného referenčního 
rámce pro jazyky.  

Podrobný popis požadavků k jednotlivým zkouškám včetně okruhů témat pro ústní 
část a doporučené literatury k přípravě je přílohou této nabídky.  

Nabídka termínů zkoušek: 

FRANCOUZSKÝ JAZYK 

úroveň forma 

zkoušky 

termín počet dní termín rezervace 

v EKIS II 

A2 P 15.6.2023 1 den do 26. května 2023 

B1 P 19.6.2023 1 den do 26. května 2023 

B2 P 22.6.-23.6.2023 2 dny do 26. května 2023 

C1 P 18.5.-19.5.2023 2 dny do 26. dubna 2023 

  
Nabídka termínů zkoušek Ministerstva vnitra k prokázání kvalifikace 
realizovaných od září 2023 do ledna 2024 bude zveřejněna v červnu 2023. 
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Ruský jazyk – jednotýdenní zdokonalovací kurz  
 
Zdokonalovací kurzy jsou určeny zejména pro příslušníky Policie ČR, občanské 
zaměstnance Ministerstva vnitra, příslušníky Hasičského záchranného sboru ČR a 
na základě platných rámcových smluv a realizačních dohod pro příslušníky a 
občanské zaměstnance dalších bezpečnostních sborů a resortů. 
 
Zdokonalovací kurzy jsou zaměřeny především konverzačně. Absolvent kurzu 
doplní a zdokonalí své komunikační dovednosti v ruském jazyce. Aktualizuje, upevní, 
prohloubí si a případně doplní vybrané řečové dovednosti, které jsou součástí 
osvojení jazyka na vybrané úrovni podle SERR (viz nabídka termínů v tabulce níže). 
 
Pro úplné začátečníky nabízíme také kurz Úvod do studia jazyka. Tento kurz 
zahrnuje základní uvedení do ruské mluvnice a slovní zásoby a je vhodný zejména 
pro ty, kteří se chystají v následujícím pololetí přihlásit ke studiu v kurzu Zkouška 
Ministerstva vnitra – A2, avšak obávají se, zda pro ně tento kurz nebude zpočátku 
příliš náročný. 
 
Zdokonalovací kurzy probíhají formou jednoho týdenního soustředění.  
 
Zdokonalovací kurzy nejsou zakončeny zkouškou. Absolventi prezenčních kurzů 
obdrží osvědčení o účasti.  
 
Nabídka ke studiu: 

  

RUSKÝ JAZYK 

po úrovni forma 

výuky 

termín počet 

soustředění 

termín rezervace 

v EKIS II 

      A2* P 13. – 17. 2. 2023 1 x 5 dní do 20. ledna 2023 

B2 P 13. – 17. 3. 2023 1 x 5 dní do 17. února 2023 

 ÚVOD p 17. – 20. 4. 2023  1 x 4 dny do 24. března 2023 

P   Prezenční forma výuky – výuka bude realizována ve VPŠ a SPŠ MV v Praze 

*    Rusky s detektivním příběhem – zdokonalovací kurz po Zkoušce MV A2 
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Ruský jazyk – zkoušky k prokázání kvalifikace 
 
Zkoušky Ministerstva vnitra k prokázání kvalifikace jsou určeny zejména pro příslušníky 
Policie ČR, občanské zaměstnance Ministerstva vnitra, příslušníky Hasičského záchranného 
sboru ČR a na základě platných rámcových smluv a realizačních dohod pro příslušníky a 
občanské zaměstnance dalších bezpečnostních sborů a resortů, kteří již v minulosti nabyli 
různými formami studia jazykových dovedností na příslušné úrovni, avšak potřebují 
v souladu s kvalifikačním požadavkem na systemizované místo dosažení této úrovně 
prokázat jazykovým certifikátem. 

Zkoušky Ministerstva vnitra se skládají z písemné a ústní části a jsou organizovány buď jako 
dvoudenní (přičemž první den uchazeči skládají písemnou část zkoušky  
a druhý den část ústní), nebo jednodenní (přičemž písemnou část zkoušky uchazeči 
skládají dopoledne a ústní část zkoušky odpoledne).  

Zkoušky MV jsou standardizovanými jazykovými zkouškami, které jsou zařazeny do 
seznamu Standardizovaných jazykových zkoušek, zveřejněného ve Věstníku MŠMT. 
Ověřované dovednosti odpovídají jednotlivým úrovním podle Společného referenčního 
rámce pro jazyky.  

Podrobný popis požadavků k jednotlivým zkouškám včetně okruhů témat pro ústní 
část a doporučené literatury k přípravě je přílohou této nabídky.  

Nabídka termínů zkoušek: 

Ve 2. pololetí školního roku 2022/2023 nejsou naplánovány konkrétní termíny 
zkoušek k prokázání kvalifikace z ruského jazyka. V případě zájmu je však možné 
domluvit si je s dostatečným časovým předstihem individuálně mailem 
(trojankovag@skolamv.cz). Předpokladem je souhlas, udělený příslušným 
nadřízeným funkcionářem s personální pravomocí. Pokud zájemce o složení zkoušky 
tento souhlas získá, kontaktuje následně své personální a školské pracoviště, 
kterému tuto skutečnost doloží. Personální a školské pracoviště provede na zkoušku 
vybrané úrovně rezervaci v EKIS (na termín, který v něm mezi tím škola vypíše). 

  
Nabídka termínů zkoušek Ministerstva vnitra k prokázání kvalifikace 
realizovaných od září 2023 do ledna 2024 bude zveřejněna v červnu 2023. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:trojankovag@skolamv.cz
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Připomínáme i nabídku intenzivních kombinovaných kurzů,  
kterou v těchto dnech rovněž zveřejňujeme 

 

Pololetní intenzivní kombinované kurzy  
 
Studium v pololetních intenzivních kombinovaných kurzech nabízíme pro tyto jazyky: 

- Angličtina 
- Němčina 
- Ruština 
- Francouzština 

 

Studium v pololetních intenzivních kombinovaných kurzech nabízíme pro tyto 
jazykové úrovně podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky: 

- A2 (dříve označovaný jako Jazyková zkouška Ministerstva vnitra 1. stupně) 
- B1 (dříve označovaný jako Jazyková zkouška Ministerstva vnitra 2. stupně) 
- B2 (dříve součást kurzu Jazyková zkouška Ministerstva vnitra 3. stupně) 
- C1 (dříve označovaný jako Jazyková zkouška Ministerstva vnitra 3. stupně) 

 

Kurzy jsou určeny zejména pro příslušníky Policie České republiky, občanské 
zaměstnance Ministerstva vnitra, příslušníky Hasičského záchranného sboru České 
republiky a na základě platných rámcových smluv a realizačních dohod  
pro příslušníky a občanské zaměstnance dalších bezpečnostních sborů a resortů, 
kteří ke své práci potřebují znalost cizího jazyka především pro svou odbornou 
činnost.  
 

Pololetní intenzivní kombinované kurzy probíhají formou pěti dvoutýdenních 
soustředění (1 soustředění = 60 vyučovacích hodin), která se střídají se čtrnácti dny 
přítomnosti na pracovišti. Celková délka kurzu je pět měsíců se začátkem v září  
a koncem v lednu nebo se začátkem v únoru a koncem v červnu. Kurzy jsou 
zakončeny zkouškou MV příslušné jazykové úrovně. Zkouška je součástí kurzu  
a probíhá vždy poslední dva dny výuky. Název příslušné zkoušky je zároveň názvem 
celého pololetního kurzu. 
 
Nabídka ke studiu: 
 
V současnosti je možné se zapisovat do následujících kurzů angličtiny, 
němčiny, ruštiny a francouzštiny:  
 

1) kurz Zkouška Ministerstva vnitra – A2 
(se začátkem od září 2023) 
 

2) kurz Zkouška Ministerstva vnitra – B1 
(se začátkem od září 2023) 
 

3) kurz Zkouška Ministerstva vnitra – B2 
(se začátkem od září 2023) 
 

4) kurz Zkouška Ministerstva vnitra – C1 
(se začátkem od září 2023) 
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Pololetní kurzy realizované formou blended learning  
 
Studium v pololetních kurzech realizovaných formou blended learning nabízíme  
pro tyto jazyky: 

- Angličtina 
- Němčina 
- Ruština 
- Francouzština 
 

Studium v pololetních kurzech realizovaných formou blended learning nabízíme  
pro tyto jazykové úrovně podle Společného evropského referenčního rámce  
pro jazyky: 

- A2 (angličtina, němčina, francouzština, ruština) 
- B1 (angličtina) 

 
Kurzy jsou určeny zejména pro příslušníky Policie České republiky, občanské 
zaměstnance Ministerstva vnitra, příslušníky Hasičského záchranného sboru České 
republiky a na základě platných rámcových smluv a realizačních dohod  
pro příslušníky a občanské zaměstnance dalších bezpečnostních sborů a resortů, 
kteří ke své práci potřebují znalost cizího jazyka především pro svou odbornou 
činnost, avšak ze služebních či pracovních důvodů nemohou absolvovat intenzivní 
kombinovaný kurz.  
 
Studium v kurzech kombinuje prezenční výuku s řízeným samostudiem pod vedením 
tutora. K samostudiu jsou využívány studijní opory v LMS Moodle. Vzhledem 
k výraznému podílu samostudia je tato forma výuky jazyka poměrně náročná  
a doporučena pouze těm, kteří se mohou studiu intenzivně věnovat. 
 
Pololetní kurzy realizované formou blended learning probíhají formou pěti týdenních 
soustředění (1 soustředění = 30 vyučovacích hodin), která se střídají se třemi týdny 
přítomnosti na pracovišti. Celková délka kurzu je pět měsíců se začátkem v září  
a koncem v lednu nebo se začátkem v únoru a koncem v červnu. Kurzy jsou 
zakončeny zkouškou MV příslušné jazykové úrovně, která probíhá s odstupem 
několika týdnů po skončení výuky. Název příslušné zkoušky je zároveň názvem 
celého pololetního kurzu. 
 
Nabídka ke studiu: 
 
V současnosti je možné se zapisovat do následujících kurzů angličtiny, 
němčiny, ruštiny a francouzštiny:  
 

1) kurz Zkouška Ministerstva vnitra – A2 formou blended learning  
(se začátkem od září 2023) 

 
V současnosti je možné zapisovat se do následujících kurzů angličtiny:  
 

2) kurz Zkouška Ministerstva vnitra – B1 formou blended learning 
(se začátkem od září 2023) 
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Přihlašování do jazykových kurzů a ke zkouškám Ministerstva 
vnitra k prokázání kvalifikace 

 

Přihlašování a vysílání účastníků do jazykových kurzů a ke zkouškám 

Ministerstva vnitra k prokázání kvalifikace probíhá prostřednictvím 

personálního informačního systému EKIS II. 

 
Základním a nezbytným předpokladem účasti v jazykových kurzech je souhlas 
udělený příslušným nadřízeným funkcionářem s personální pravomocí. Pokud 
zájemce o studium tento souhlas získá, kontaktuje následně své personální 
a školské pracoviště, kterému tuto skutečnost doloží. Personální a školské pracoviště 
provede rezervaci v EKIS (na pořadník, se stanovením příslušné priority) do kurzu 
odpovídajícího jazyka a úrovně: 
 

a) nejpozději tři týdny před termínem zahájení kurzu pro studium v týdenních  
a dvoutýdenních zdokonalovacích kurzech, dvoutýdenních přípravných kurzech  
a dvoudenních kurzech specifických dovedností. 

b) nejpozději tři týdny před termínem zkoušky pro účast u zkoušky Ministerstva 
vnitra k prokázání kvalifikace. 

c) nejpozději do 31. května 2023 pro studium v pololetních intenzivních 
kombinovaných kurzech a pololetních kurzech realizovaných formou blended 
learning, které začínají v září 2023, 

 
Uchazeči o studium ve zdokonalovacích kurzech, přípravných kurzech a kurzech 
specifických dovedností a v pololetních kurzech úrovně A2 si kurz vybírají na 
základě aktuální úrovně svých jazykových dovedností. Není však stanovena 
povinnost dosažení příslušné jazykové úrovně při přihlášení prokazovat.  
 
Pro uchazeče o studium v pololetních intenzivních kombinovaných kurzech a 
pololetních kurzech realizovaných formou blended learning úrovní B1, B2 a C1 je 
prokázání dosažení vstupní úrovně jazykových dovedností podmínkou přijetí, a to  
buď úspěšným složením zkoušky úrovně předchozí (závěrečné zkoušky v rámci 
předchozího kurzu nebo zkoušky k prokázání kvalifikace), od kterého ke dni zahájení 
kurzu uplynuly maximálně 3 roky, nebo složením zkoušky přijímací. Přijímací 
zkoušky probíhají online pomocí videokonference a individuální termín je možné si 
domluvit mailem (danekj@skolamv.cz pro přijímací zkoušky z angličtiny, 
trojankovag@skolamv.cz pro přijímací zkoušky z němčiny, ruštiny a francouzštiny). 
Pokud si uchazeč není svou úrovní jazykových dovedností jist, bude mu na základě 
přijímací zkoušky vhodná jazyková úroveň kurzu doporučena. 
 
Uchazeči, kteří ke studiu v pololetních intenzivních kombinovaných kurzech  
a pololetních kurzech realizovaných formou blended learning v požadovaném pololetí 
nebyli přijati (z důvodu převisu poptávky nebo nedostatku zájemců), budou školou 
v EKIS automaticky převedeni mezi zájemce pro následující pololetí. Tento 
převod bude realizován jen jedenkrát, a to jak mezi I. a II. pololetím téhož školního 
roku, tak i mezi II. pololetím probíhajícího školního roku a I. pololetím školního roku 
následujícího. 

mailto:danekj@skolamv.cz
mailto:trojankovag@skolamv.cz
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Komunikačním partnerem každého zájemce o studium je školský personalista 
jeho útvaru! Rezervace zájemců nikdy nemohou být realizovány samotnou  
školou – ta pracuje jen s těmi daty, která nalezne v informačním systému EKIS. 
 
Ke studiu mohou být přijati všichni příslušníci a zaměstnanci Policie České 
republiky, občanští zaměstnanci Ministerstva vnitra, příslušníci Hasičského 
záchranného sboru České republiky a na základě platných rámcových smluv  
a realizačních dohod příslušníci a občanští zaměstnanci dalších bezpečnostních 
sborů a resortů, avšak v případě převisu poptávky budou přednostně zařazeni 
příslušníci a zaměstnanci na systemizovaných místech, která odpovídají níže 
uvedeným vahám priorit: 

 
80  nominace k zajištění předsednictví ČR v Radě EU 
99  kvalifikace na systemizované místo daná zákonem, usnesením vlády 

nebo interním aktem řízení jako povinný kvalifikační požadavek 
98  práce v orgánech EU nebo příprava na působení v zahraničních misích  
97 kvalifikace na systemizované místo jako doporučený kvalifikační 

požadavek    
96  pravidelná aktivní účast na zahraničních služebních cestách včetně 

přijímání zahraničních delegací a spolupráce se zahraničními 
institucemi (platí pouze pro zaměstnance Ministerstva vnitra, policisty 
povolané k plnění úkolů v Ministerstvu vnitra a příslušníky hasičského 
záchranného sboru) 

95  plnění pracovních a služebních úkolů vyžadujících převážně pasivní 
znalost cizího jazyka (platí pouze pro zaměstnance Ministerstva vnitra, 
policisty povolané k plnění úkolů v Ministerstvu vnitra a příslušníky 
hasičského záchranného sboru) 

94 zdokonalení jazykové vybavenosti pracovníků Ministerstva vnitra  
po udělení souhlasu vedoucího zaměstnance s personální pravomocí 

 
Uchazeči budou ke studiu zařazováni podle výše nastavené hierarchie priorit a dle 
výukových a ubytovacích kapacit školy. Provedení rezervace ke studiu neznamená 
automatické přijetí. O zařazení ke studiu (přijetí) budou uchazeči informováni 
prostřednictvím personálních a školských pracovišť, na základě oznámení o přijetí 
v elektronické podobě generovaného v systému EKIS II. 
 

Personální pracoviště bezprostředně po zjištění oznámí, nemůže-li některý  
ze zařazených účastníků kurzu nastoupit. Účastníci kurzu, kteří ze služebních nebo 
osobních důvodů nenastoupí v úvodní den, musí včas tuto skutečnost také předem 
oznámit CJDV VPŠ a SPŠ MV v Praze a zaslat omluvenku. 
 
O zařazení do kurzu jsou účastníci vyrozuměni prostřednictvím odborů personálních 
– oznámení o přijetí generované v PIS EKIS II. Personální pracoviště vyrozumí 
každého účastníka a vypracuje oznámení o vyslání ke studiu, které potvrdí služební 
funkcionář s personální pravomocí.  
 
V případě zkoušek k prokázání kvalifikace se provádí standardní rezervace 
uchazečů bez stanovení výše uvedené priority. Uchazeči jsou zařazováni podle 
data přihlášení do maximálního naplnění kapacity termínu, tedy nikoliv na 
pořadník, jako v případě jazykových kurzů. 
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Ukázkové testy pro uchazeče o zkoušku Ministerstva vnitra 
 

Pro přípravu na složení zkoušky k prokázání kvalifikace jsou k dispozici modelové 
testy v LMS Moodle. 
K dispozici jsou na úvodní stránce v kategorii Ukázkové testy – pro uchazeče o 
Zkoušku MV, kde lze zvolit příslušný jazyk a následně konkrétní jazykovou úroveň. 

 
Do platformy LMS Moodle je nejprve nutné se zaregistrovat. Přístup do ní bude 
umožněn až po ukončení rezervací v systému EKIS II pouze přihlášeným ke 
zkoušce. Prosíme, registrujte se do LMS Moodle až po zanesení do systému EKIS II 
(cca 3 týdny před zkouškou)! 
 
REGISTRACE A PŘÍSTUP K UKÁZKOVÝM TESTŮM NA E-LEARNINGOVÉMU 
PORTÁLU ŠKOLY 
 

1. Napište do internetového prohlížeče (např. Firefox, Edge) adresu: 
https://moodle.skolamv.cz/moodle/ (nebo klikněte na ikonu Moodle na 
stránkách školy vpravo dole) 

2. V levém dolním rohu stránky klikněte na: Začněte s vytvořením nového účtu! 
3. Vyplňte přihlašovací údaje (skutečné jméno a příjmení a služební e-mail) a 

klikněte na: Vytvořit můj nový účet 
4. Poté, co Vám bude doručen e-mail od administrátora na adresu, kterou jste 

zadali v předchozím kroku, klikněte na odkaz v něm, čímž svůj účet potvrdíte.  
Poté klikněte na úvodní obrazovce portálu na:  
Cizí jazyky/Ukázkové testy – pro uchazeče o zkoušku MV/váš jazyk, dále 
konkrétní jazyková úroveň A2 – C1. 

5. Do dialogu Klíč k zápisu vložte kód dle zvoleného jazyka:  
 

AJ: 7wxp9dd – k dispozici A2, B1, B2, C1 
FJ: w5n3jf9 – k dispozici A2 
 

6. Nyní můžete začít studovat. Při každém dalším přihlašování již nemusíte 
používat kód zmíněný v předchozím kroku (tj. pro každé další přihlášení stačí 
absolvovat krok 1, vyplnit Uživatelské jméno a Heslo, které jste zadali při 
vytváření účtu + kliknout na Přihlášení). 

 
Pokud budete mít jakékoliv dotazy týkající se studijního portálu, kontaktujte nás na 
adrese: cjdv@skolamv.cz 

https://moodle.skolamv.cz/moodle/
mailto:cjdv@skolamv.cz
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Informace ke studiu 
 
 
Kapacita jednoho kurzu (třídy) je maximálně: 

 
6 účastníků v přípravných kurzech AJ 
6 účastníků v kurzech distanční formou 
10 účastníků v ostatních kurzech prezenční 
formou  

 

 Studium v kurzech je denní.  

Výuka probíhá každý pracovní den ve třech blocích: 
 

   Po–Čt   Pá 
1. blok  08:00–09:30  08:00–09:30 
2. blok  09:50–11:20  09:45–11:15 
3. blok  11:40–13:10  11:30–13:00 

 
V případě distanční formy studia se začátky a konce jednotlivých výukových bloků 
mohou mírně lišit. 

 
Adresa školy: 
Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze 
Pod Táborem 102/5, Praha 9 – Hrdlořezy 
Centrum jazykového a dalšího vzdělávání – jazykové kurzy 
budova U2 
 
Účastníci kurzu se v průběhu studia řídí Školním řádem Centra jazykového a 
dalšího vzdělávání při Vyšší policejní škole a Střední policejní škole Ministerstva 
vnitra v Praze, se kterým jsou seznámeni vždy při zahájení kurzu. Ze školního řádu 
upozorňujeme zejména na možnost ukončit studium ze strany VPŠ a SPŠ, pokud 
absence přesáhne 40 % stanovené vyučovací doby, a na zákaz kouření v celém 
areálu Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Praze. 

 

Pro účastníky kurzu, kteří mají bydliště i pracoviště mimo Prahu, je zajištěno 
bezplatné ubytování v areálu (požadavek na ubytování musí být vyznačen v EKIS II 
v infotypu 9050, jinak není možné je bezplatně poskytnout). Na ubytovně jsou 
účastníci povinni dodržovat Ubytovací řád. Při porušení školního nebo ubytovacího 
řádu může být ze strany VPŠ a SPŠ ukončeno studium, respektive ubytování. 
 

Vjezd a parkování soukromých vozidel v areálu školy není povoleno. 

Vjezd a parkování služebních vozidel je možné pouze v případě volné kapacity 
– vždy nutno ověřit a nahlásit u bezpečnostního referenta KŘŠ! 
(Petra Polonyiová, tel. 974 845 307, PolonyiovaP@skolamv.cz) 

 
 

mailto:PolonyiovaP@skolamv.cz
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Kontakty 
 
 
Všechny nabídky Centra jazykového a dalšího vzdělávání (nabídka ke studiu v 
dalším školním roce, přijímací zkoušky, zdokonalovací kurzy, přípravné kurzy, 
zkoušky k prokázání kvalifikace...) jsou včetně požadavků a termínů dostupné  
na internetových stránkách školy www.skolamv.cz/studujici/jazykove-
vzdelavani.html a na intranetových stránkách školy www.spshr.mv.cz 
(jazykové kurzy). Současně je prostřednictvím SAP mailu distribuována všem 
personalistům (akce jsou vypsané v informačním systému EKIS II) a v některých 
případech vychází i ve Věstníku Ministerstva vnitra.  
 
Studijní oddělení (přihlašování ke studiu, požadavky na ubytování) 
Bc. Jakub Reichmann –  974 845 237 (v ITS 845 237) + reichmannj@skolamv.cz 
 
Kurzy specifických dovedností (přihlašování ke studiu, požadavky na 
ubytování) 
Michal Jankovský, DiS. –  974 845 295 (v ITS 845 295) + 
jankovskym@skolamv.cz 
 
Oddělení anglického jazyka (studium angličtiny a přijímací zkoušky 
z angličtiny) 
PhDr. Jan Daněk, Ph.D. –  974 845 525 (v ITS 845 525) + danekj@skolamv.cz 
 
Oddělení německého jazyka a ostatních jazyků (studium němčiny, 
francouzštiny a ruštiny a přijímací zkoušky z němčiny, francouzštiny a ruštiny) 
Mgr. Gabriela Trojánková –  974 845 541 (v ITS 845 541) + 
trojankovag@skolamv.cz 

    
Zástupce ředitele Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva 
vnitra v Praze pro jazykové a další vzdělávání  
PhDr. Jaroslav Šaroch, Ph.D. –  974 845 205 (v ITS 845 205)  + 
sarochj@skolamv.cz 
 
Bc. Iva Kůstová - sekretariát CJDV –  974 845 203 (v ITS 845 203) + 
cjdv@skolamv.cz 
  
Jak se k nám dostanete 
Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze 
Pod Táborem 102/5, Praha 9 – Hrdlořezy 
Centrum jazykového a dalšího vzdělávání – jazykové kurzy 
budova U2 
 
https://mapy.cz/s/2nb3F 
Spojení: zastávka BUS – Pod Táborem 
metro A – stanice Skalka – linky 177, 195 
metro B – stanice Palmovka – linka 109 
metro B – stanice Vysočanská – linky 177, 182, 183, 195 

https://www.skolamv.cz/studujici/jazykove-vzdelavani.html
https://www.skolamv.cz/studujici/jazykove-vzdelavani.html
mailto:reichmannj@skolamv.cz
https://mapy.cz/s/2nb3F
https://mapy.cz/s/2nb3F
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Požadavky ke zkoušce Ministerstva vnitra 
 

POŽADAVKY KE ZKOUŠCE MINISTERSTVA VNITRA – A2  
Z JAZYKA ANGLICKÉHO 

 

Studijní literatura: 

 učebnice anglického jazyka – úroveň A2 Společného evropského referenčního 
rámce pro jazyky (SERR), například New Headway, English File 

 
Konverzační tematické okruhy:  
 

1) Osobní údaje 
2) Rodina 
3) Záliby, volný čas 
4) Bydlení  
5) Moje město a okolí 
6) Cestování, dovolená  
7) Můj den – práce, škola 
8) Nákupy  
9) Orientace ve městě, popis cesty 
10) Stravování, restaurace 
11) Zdraví a nemoci, můj životní styl 
12) Popis osoby  
13) Roční období, počasí 

 
 

Způsob provádění zkoušky 
 

Písemná část zkoušky: trvá cca 95 minut a provádí se bez použití slovníku. 
Jejím obsahem je: 
- poslech s porozuměním 
- čtení s porozuměním 
- psaní (krátký souvislý text v rozsahu 60–80 slov) 

 
Ústní část zkoušky: trvá 15 minut a provádí se bez přípravy a použití slovníku. 

Jejím obsahem je: 
- prezentace o sobě 
- modelová situace – dialog 
- monolog na zadané téma 
- popis obrázku 

 
 

Zkouška je komisionální 
 

Složení Zkoušky MV – A2 nebo prokázání jí odpovídajících znalostí při přijímací 
zkoušce je předpokladem pro přijetí do kurzu Zkouška MV – B1. 

 
 

Jazyková úroveň dle SERR: A1 – A2 – B1 – B2 – C1 – C2 
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POŽADAVKY KE ZKOUŠCE MINISTERSTVA VNITRA – B1  
Z JAZYKA ANGLICKÉHO 

 
Studijní literatura:  

učebnice anglického jazyka – úroveň B1 Společného evropského referenčního 
rámce pro jazyky (SERR), například New Headway, English File 
 
Konverzační tematické okruhy: 
  

1) Životopis, osobní údaje 
2) Rodina, rodinné vztahy  
3) Zaměstnání  
4) Volný čas, sport, kultura 
5) Cestování, dovolená 
6) Nákupy, služby 
7) Zdraví a nemoci 
8) Životní styl  
9) Stravování 
10) Média  
11) Orientace ve městě, v silničním provozu   
12) Život na venkově a ve městě, životní prostředí 
13) Popis osoby 
14) Přestupky a trestné činy  
15) Integrovaný záchranný systém, první pomoc 

    
Způsob provádění zkoušky 

 
Písemná část zkoušky: trvá cca 175 minut a provádí se bez použití slovníku. 

Jejím obsahem je: 
- poslech s porozuměním 
- lexikálně-gramatická sekce 
- čtení s porozuměním 
- psaní (formální dopis / e-mail v rozsahu 90–120 slov 

a úvaha s argumenty pro a proti zadané tezi v rozsahu 
120–150 slov)   

 
Ústní část zkoušky: trvá 20 minut a provádí se bez přípravy a použití slovníku. 

Jejím obsahem je: 
- prezentace o sobě a své práci 
- modelová situace – dialog 
- monolog na zadané téma 
- srovnání dvou obrázků 

 
Zkouška je komisionální 

 
Složení Zkoušky MV – B1 nebo prokázání jí odpovídajících znalostí při přijímací 

zkoušce je předpokladem pro přijetí do kurzu Zkouška MV – B2. 
 

Jazyková úroveň dle SERR: A1 – A2 – B1 – B2 – C1 – C2 
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POŽADAVKY KE ZKOUŠCE MINISTERSTVA VNITRA – B2  
Z JAZYKA ANGLICKÉHO 

 

Studijní literatura:  

učebnice anglického jazyka – úroveň B2 Společného evropského referenčního rámce pro 
jazyky (SERR), například Gold 

Konverzační tematické okruhy: 
1) Současná společnost 
2) Životní prostředí             
3) Služby 
4) Sdělovací prostředky 
5) Kultura 
6) Zdravý životní styl  
7) Problémy současného světa 
8) Vzdělávání 
9) Cestování 
10) Mezinárodní organizace 

Odborné tematické okruhy:  
1) Policejní spolupráce (spolupráce bezpečnostních složek, 

resortní spolupráce) 
2) Přírodní katastrofy 
3) Hospodářská kriminalita 
4) Terorismus a extremismus 
5) Organizovaný zločin 
6) Drogová kriminalita 
7) Počítačová kriminalita 
8) Kriminalita dětí a mládeže 
9) Trestné činy a přestupky 
10) Prevence kriminality 

 

Způsob provádění zkoušky 

Písemná část zkoušky: trvá cca 230 minut.  
Jejím obsahem je: 
- poslech s porozuměním 
- lexikálně-gramatická sekce 
- čtení s porozuměním 
- psaní (formální dopis / e-mail v rozsahu 120-150 slov, 

úvaha s argumenty pro nebo proti zadané tezi v rozsahu 
150-180 slov) V sekci psaní je možno použít slovník. 

Ústní část zkoušky: trvá 20 minut. Při přípravě je možné použít slovník. 
Jejím obsahem je: 
- prezentace (profesní odbornost, pracovní náplň) 
- monolog na odborné téma 
- text 
- interakce 

Zkouška je komisionální 

Složení Zkoušky MV – B2 nebo prokázání jí odpovídajících znalostí při přijímací 
zkoušce je předpokladem pro přijetí do kurzu Zkouška MV – C1. 

Jazykové úrovně dle SERR: A1 – A2 – B1 – B2 – C1 – C2 
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POŽADAVKY KE ZKOUŠCE MINISTERSTVA VNITRA – C1  
Z JAZYKA ANGLICKÉHO 

 
Studijní literatura:  

učebnice anglického jazyka – úroveň C1 Společného evropského referenčního rámce pro 
jazyky (SERR), například Gold  
 

Konverzační tematické okruhy:  
1) Současná společnost  
2) Životní prostředí  
3) Služby  
4) Sdělovací prostředky  
5) Kultura  
6) Zdravý životní styl  
7) Problémy současného světa  
8) Vzdělávání  
9) Cestování  
10) Mezinárodní organizace  

Odborné tematické okruhy:  
1) Policejní spolupráce (spolupráce bezpečnostních složek, 

resortní spolupráce)  
2) Přírodní katastrofy  
3) Hospodářská kriminalita  
4) Terorismus a extremismus  
5) Organizovaný zločin  
6) Drogová kriminalita  
7) Počítačová kriminalita  
8) Kriminalita dětí a mládeže  
9) Trestné činy a přestupky  
10) Prevence kriminality  

 

Způsob provádění zkoušky  

Písemná část zkoušky:  Trvá cca 270 minut.  
Jejím obsahem je:  
- poslech s porozuměním  
- lexikálně-gramatická sekce  
- čtení s porozuměním  
- psaní (formální popis události/policejní zpráva na základě 

vizuálních podnětů v rozsahu 200-250 slov a esej anebo 
formální dopis/e-mail - stížnost, žádost v rozsahu 200-250 
slov). V sekci psaní je možno použít slovník.  

 

Ústní část zkoušky:  Trvá 25 minut. Při přípravě je možné použít slovník.  
Jejím obsahem je:  
- prezentace (profesní odbornost, pracovní náplň)  
- monolog  
- odborný text  
- interakce  

 

Zkouška je komisionální  

Jazyková úroveň dle SERR: A1 – A2 – B1 – B2 – C1 – C2 
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POŽADAVKY KE ZKOUŠCE MINISTERSTVA VNITRA – A2  

Z JAZYKA NĚMECKÉHO 

 

 

Studijní literatura:   

učebnice německého jazyka – úroveň A2 SERR (např. Menschen, Motive, Sprechen 
Sie Deutsch?, Netzwerk, Studio 21) 
 
 
Konverzační tematické okruhy:  
 

1) Osobní údaje  
2) Rodina 
3) Bydlení 
4) Stravování, restaurace 
5) Dovolená, počasí, ubytování 
6) Záliby, volný čas 
7) Orientace ve městě, popis cesty 
8) Popis osoby 
9) Nákupy 
10) Můj den (práce, škola) 
11) Zdraví 
12) Oblíbené město, místo 

 
 

Způsob provádění zkoušky 
 

 

Písemná část zkoušky: Trvá 90 minut bez použití slovníku. 
Jejím obsahem je: 
- poslech s porozuměním 
- čtení s porozuměním 
- psaní (krátký souvislý text v rozsahu 60-80 slov) 

 
Ústní část zkoušky: Trvá 15 minut. Provádí se bez přípravy a použití slovníku. 

Jejím obsahem je: 
- prezentace 
- dialog 
- monolog 
- popis obrázku 

 
Zkouška je komisionální 

 
Složení Zkoušky MV - A2 nebo prokázání jí odpovídajících znalostí při přijímací 

zkoušce je předpokladem pro přijetí do kurzu Zkouška MV - B1. 
 
 
 

Jazyková úroveň dle SERR: A1 – A2 – B1 – B2 – C1 – C2 
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POŽADAVKY KE ZKOUŠCE MINISTERSTVA VNITRA – B1 
Z JAZYKA NĚMECKÉHO 

 

Studijní literatura:   

učebnice německého jazyka – úroveň B1 SERR (např. Linie 1, Menschen, Motive, Sprechen Sie 
Deutsch?, Netzwerk, Studio 21) 

 
Konverzační tematické okruhy:  
 

1) Životopis a osobní údaje 
2) Život na venkově a ve městě 
3) Volný čas, sport, kultura 
4) Cestování, dovolená 
5) Nákupy a služby  
6) Zdraví a nemoci                                                            
7) Jídlo, stravování 
8) Média 
9) Rodina, rodinné vztahy 
10) Zaměstnání 
11) Životní styl 
12) Orientace ve městě, v silničním provozu 
 

Odborné tematické okruhy: 
 

1) Popis hledané osoby 
2) Kontrola dokladů 
3) Silniční kontrola 
4) Nahlášení krádeže, vloupání  
5) Loupežné přepadení  
6) Silniční provoz 
7) Dopravní nehoda 
8) Integrovaný záchranný systém, první pomoc 

    
Způsob provádění zkoušky 

 
Písemná část zkoušky: Trvá 160 minut bez použití slovníku. 

Jejím obsahem je: 
- poslech s porozuměním 
- lexikálně-gramatická sekce 
- čtení s porozuměním 
- psaní (formální dopis/e-mail a argumentace pro a proti zadané 

tezi)   
 

Ústní část zkoušky:  Trvá 20 minut. Provádí se bez přípravy a použití slovníku. 
Jejím obsahem je: 
- prezentace 
- modelová situace – dialog na zadané odborné téma 
- monolog 
- srovnání dvou obrázků 

 

Zkouška je komisionální 

 
Složení Zkoušky MV - B1 nebo prokázání jí odpovídajících znalostí při přijímací zkoušce je 

předpokladem pro přijetí do kurzu Zkouška MV - B2. 
 
 

Jazyková úroveň dle SERR: A1 – A2 – B1 – B2 – C1 – C2 
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POŽADAVKY  KE  ZKOUŠCE  MINISTERSTVA VNITRA - B2 
Z  JAZYKA  NĚMECKÉHO 

 
Literatura a studijní prameny:  

učebnice německého jazyka – úroveň B2 dle SERR (bude doporučeno při zahájení kurzu) 
internet, noviny, časopisy, odborné texty, autentické materiály 
 

Konverzační tematické okruhy: 
1) Současná společnost 
2) Životní prostředí             
3) Služby 
4) Sdělovací prostředky 
5) Kultura 
6) Zdravý životní styl  
7) Problémy současného světa 
8) Vzdělávání 
9) Cestování 
10) Mezinárodní organizace 

 

Odborné tematické okruhy:  
1) Policejní spolupráce (spolupráce bezpečnostních složek, resortní 

spolupráce) 
2) Přírodní katastrofy 
3) Hospodářská kriminalita 
4) Terorismus a extremismus 
5) Organizovaný zločin 
6) Drogová kriminalita 
7) Počítačová kriminalita 
8) Kriminalita dětí a mládeže 
9) Trestné činy a přestupky 
10) Prevence kriminality 

 
 

Způsob provádění zkoušky 
 

Písemná část zkoušky: Trvá 200 minut. V sekci psaní je možno použít slovník. 
Jejím obsahem je: 
- poslech s porozuměním 
- lexikálně-gramatická sekce 
- čtení s porozuměním 
- psaní (formální dopis / e-mail, argumentace pro a proti zadané 

tezi) 
 

Ústní část zkoušky:  Trvá 20 minut. Při přípravě je možné použít slovník. 
Jejím obsahem je: 
- prezentace (profesní odbornost, pracovní náplň) 
- monolog 
- odborný text 
- interakce 

 

Zkouška je komisionální 
 

Složení Zkoušky MV - B2 nebo prokázání jí odpovídajících znalostí při přijímací zkoušce je 
předpokladem pro přijetí do kurzu Zkouška MV - C1. 

 

 

Jazykové úrovně dle SERR: A1 – A2 – B1 – B2 – C1 – C2
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POŽADAVKY KE ZKOUŠCE MINISTERSTVA VNITRA – C1 
Z JAZYKA NĚMECKÉHO 

 
 

Studijní literatura:  

učebnice německého jazyka úrovně C1 SERR  
internet, noviny, časopisy, odborné texty, autentické materiály 
 
 

Konverzační tematické okruhy: 
1) Současná společnost 
2) Životní prostředí             
3) Služby 
4) Sdělovací prostředky 
5) Kultura 
6) Zdravý životní styl  
7) Problémy současného světa 
8) Vzdělávání 
9) Cestování 
10) Mezinárodní organizace 

 
Odborné tematické okruhy: 

1) Policejní spolupráce (spolupráce bezpečnostních složek, resortní 
spolupráce) 

2) Přírodní katastrofy 
3) Hospodářská kriminalita 
4) Terorismus a extremismus 
5) Organizovaný zločin 
6) Drogová kriminalita 
7) Počítačová kriminalita 
8) Kriminalita dětí a mládeže 
9) Trestné činy a přestupky 
10) Prevence kriminality 

 
Způsob provádění zkoušky 

 
Písemná část zkoušky: Trvá 240 minut. 

Jejím obsahem je: 
- poslech s porozuměním 
- lexikálně-gramatická sekce 
- čtení s porozuměním 

- psaní (formální popis události a formální dopis/e-mail - stížnost, 
žádost / esej). V sekci psaní je možno použít slovník.                  
  

 
Ústní část zkoušky:  Trvá 25 minut. Při přípravě je možné použít slovník. 

Jejím obsahem je: 
- prezentace (se zaměřením na vykonávanou práci, profesní 

zkušenosti, vzdělání, pracovní činnost) 
- monolog 
- odborný text 
- interakce 

                                                                           
Zkouška je komisionální 

 
 

Jazyková úroveň dle SERR: A1 – A2 – B1 – B2 – C1 – C2 
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POŽADAVKY KE ZKOUŠCE MINISTERSTVA VNITRA – A2  
Z JAZYKA RUSKÉHO 

 

Studijní literatura:   

V. Nekolová a kol. (nakl. LEDA 2002): Ruština nejen pro samouky (1. až 20. lekce),  
pro doplnění: R. Hříbková, Z. Liptáková, nakl. FRAGMENT, 2012:  Ruština pro samouky                               
libovolná konverzační příručka RJ pro začátečníky a mírně pokročilé 
studijní materiály vytvořené pracovníky oddělení RJ 
 

Konverzační tematické okruhy:  
1) Osobní údaje  
2) Rodina 
3) Bydlení 
4) Stravování, restaurace 
5) Dovolená, počasí, ubytování 
6) Záliby, volný čas 
7) Orientace ve městě, popis cesty 
8) Popis osoby 
9) Nákupy 
10) Můj den (práce, škola) 
11) Zdraví 
12) Oblíbené město, místo 

Gramatika: 
Podstatná jména: základní typy skloňování 
Přídavná jména:  skloňování tvrdých a měkkých příd. jmen, pravidelné tvary stupňování příd. jmen 
Zájmena:  skloňování zájmen osobních, přivlastňovacích, ukazovacích (этот, тот) a tázacích 

(кто, что, какой, который) 
Číslovky:  skloňování jednoduchých určitých číslovek základních do 100 a číslovek řadových, 

určování času, vazba číslovky s počítaným předmětem (jen s podst. jménem) 
Slovesa:  časování pravidelných sloves v čase přítomném, minulém a budoucím, zvratná 

slovesa, nepravidelné časování sloves moci, chtít, jíst, pít, mýt, žít 
Příslovce:  nejfrekventovanější příslovce místa, času a způsobu 
Předložky:  základní předložky místa, času a účelu 
Spojky:  souřadící spojení mezi větnými členy i větami s využitím spojek a, i, ale, nebo; 

podřadicí spojení s využitím spojek že, protože, když 
Vyjádření modality: překlad výrazů mám, musím, potřebuji 
Základní pravidla pravopisu a výslovnosti. 

 

Způsob provádění zkoušky 
 

Písemná část zkoušky: Trvá 90 minut bez použití slovníku. 
Jejím obsahem je: 
- poslech s porozuměním 
- čtení s porozuměním 
- psaní (krátký souvislý text v rozsahu 60-80 slov) 

 

Ústní část zkoušky:  Trvá 15 minut. Provádí se bez přípravy a použití slovníku. 
Jejím obsahem je: 
- prezentace 
- dialog 
- monolog 
- popis obrázku 

 

Zkouška je komisionální 
 

Složení Zkoušky MV - A2 nebo prokázání jí odpovídajících znalostí při přijímací 
zkoušce je předpokladem pro přijetí do kurzu Zkouška MV - B1. 

Jazyková úroveň dle SERR: A1 – A2 – B1 – B2 – C1 – C2 
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POŽADAVKY KE ZKOUŠCE MINISTERSTVA VNITRA – B1  
Z JAZYKA RUSKÉHO  

 

Studijní literatura:  

V. Nekolová a kol. (nakl. LEDA 2002): Ruština nejen pro samouky (21. až 30. lekce), včetně nahrávky               
M. Balcar: Ruská gramatika v kostce (LEDA 1999) nebo jiná příručka ruské gramatiky 
libovolná konverzační příručka RJ pro mírně pokročilé a pokročilé  
studijní materiály vytvořené pracovníky oddělení RJ   
aktuální videozáznamy, audionahrávky z internetu, rozhlasu a televize RF 
 

Konverzační tematické okruhy:  
1) Životopis a osobní údaje 
2) Život na venkově a ve městě 
3) Volný čas 
4) Cestování, dovolená 
5) Nákupy a služby  
6) Zdraví                                                            
7) Stravování 
8) Média 
9) Rodinné vztahy 
10) Zaměstnání 
11) Zdravý životní styl 
12) Orientace ve městě, v silničním provozu 

 

Odborné tematické okruhy: 
1) Popis hledané osoby 
2) Kontrola dokladů 
3) Silniční kontrola 
4) Nahlášení krádeže (auta) 
5) Krádež (kapesní)  
6) Loupežné přepadení (osoby, banky) 
7) Dopravní nehody 
8) Integrovaný záchranný systém, první pomoc  

 

Gramatika: 
 

Podstatná jména:  zvláštnosti skloňování v jedn. a množ. č. («-у/-ю» v 6.p.j.č.;  «-а» а «-ья» v 1.p.j.č. podstat. 
jmen muž. r./ střed. r.);  podstat. jména typu «статья» а «время» 

Přídavná jména:  stupňování příd. jmen 
Zájmena:  skloňování a použití zájmen tázacích a vztažných, zájmena neurčitá a záporná 

(informativně) 
Číslovky:  skloňování všech základních číslovek, počítaný předmět, vyjádření přibližnosti  
Slovesa:  slovesa pohybu, minulý čas, podmiňovací způsob 
Příslovce:  stupňování 
Předložky:  předložkové vazby 
Syntax:  zásady stavby souvětí souřadného a podřadného (zejména příslovečné věty podmínkové) 
  

Způsob provádění zkoušky 
 

Písemná část zkoušky:  Trvá 160 minut bez použití slovníku. 

Jejím obsahem je: 
- poslech s porozuměním 
- lexikálně-gramatická sekce 
- čtení s porozuměním 
- psaní (formální dopis/e-mail a argumentace pro a proti zadané tezi) 

 

Ústní část zkoušky:  Trvá 20 minut. Provádí se bez přípravy a použití slovníku. 

Jejím obsahem je: 
- prezentace 
- modelová situace – dialog na zadané odborné téma 
- monolog 
- srovnání dvou obrázků 

 

Zkouška je komisionální 
Složení Zkoušky MV – B1 nebo prokázání jí odpovídajících znalostí při přijímací zkoušce je předpokladem pro 

přijetí do kurzu Zkouška MV – B2. 

Jazyková úroveň dle SERR: A1 – A2 – B1 – B2 – C1 – C2
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POŽADAVKY  KE  ZKOUŠCE  MINISTERSTVA VNITRA – B2 
Z  JAZYKA  RUSKÉHO 

 
Literatura a studijní prameny:  

učebnice ruského jazyka – úroveň B2 dle SERR (bude doporučeno při zahájení kurzu) 
internet, noviny, časopisy, odborné texty, autentické materiály 
 

Konverzační tematické okruhy: 
1) Současná společnost 
2) Životní prostředí             
3) Služby 
4) Sdělovací prostředky 
5) Kultura 
6) Zdravý životní styl  
7) Problémy současného světa 
8) Vzdělávání 
9) Cestování 
10) Mezinárodní organizace 

 

Odborné tematické okruhy:  
1) Policejní spolupráce (spolupráce bezpečnostních složek, resortní 

spolupráce) 
2) Přírodní katastrofy 
3) Hospodářská kriminalita 
4) Terorismus a extremismus 
5) Organizovaný zločin 
6) Drogová kriminalita 
7) Počítačová kriminalita 
8) Kriminalita dětí a mládeže 
9) Trestné činy a přestupky 
10) Prevence kriminality 

 
 

Způsob provádění zkoušky 
 

Písemná část zkoušky: Trvá 200 minut. V sekci psaní je možno použít slovník. 
Jejím obsahem je: 
- poslech s porozuměním 
- lexikálně-gramatická sekce 
- čtení s porozuměním 
- psaní (formální dopis / e-mail, argumentace pro a proti zadané 

tezi) 
 

Ústní část zkoušky:  Trvá 20 minut. Při přípravě je možné použít slovník. 
Jejím obsahem je: 
- prezentace (profesní odbornost, pracovní náplň) 
- monolog 
- odborný text 
- interakce 

 

Zkouška je komisionální 
 

Složení Zkoušky MV - B2 nebo prokázání jí odpovídajících znalostí při přijímací 
zkoušce je předpokladem pro přijetí do kurzu Zkouška MV - C1. 

 

 

Jazykové úrovně dle SERR: A1 – A2 – B1 – B2 – C1 – C2
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POŽADAVKY KE ZKOUŠCE MINISTERSTVA VNITRA – C1  
Z JAZYKA RUSKÉHO 

 

Studijní literatura:  

V.Barnet a kol., LEDA, Praha 2003: Ruština pro pokročilé 
Oxana Dlouhá, PA ČR, Praha 2001: Odborná ruština 
libovolná příručka gramatiky RJ 
studijní materiály vytvořené pracovníky oddělení RJ 
aktuální videozáznamy, audionahrávky z internetu, rozhlasu a televize RF; ruský tisk 
 

Konverzační tematické okruhy: 
1) Současná společnost 
2) Životní prostředí             
3) Služby 
4) Sdělovací prostředky 
5) Kultura 
6) Zdravý životní styl  
7) Problémy současného světa 
8) Vzdělávání 
9) Cestování 
10) Mezinárodní organizace 

 

Odborné tematické okruhy: 
1) Policejní spolupráce (spolupráce bezpečnostních složek, resortní 

spolupráce) 
2) Přírodní katastrofy 
3) Hospodářská kriminalita 
4) Terorismus a extremismus 
5) Organizovaný zločin 
6) Drogová kriminalita 
7) Počítačová kriminalita 
8) Kriminalita dětí a mládeže 
9) Trestné činy a přestupky 
10) Prevence kriminality 

 

Gramatika: 
Podstatná jména: zvláštnosti skloňování v jedn. a mn. čísle (názvy mláďat, typ „соловей“ ), skloňování příjmení 
Přídavná jména: stupňování příd. jmen, jmenné tvary (tvoření a použití) 
Zájmena: neurčitá, záporná a určovací 
Číslovky: čísl. „oba, obě“, čísl. druhové, desetinná čísla, zlomky, výrazy s procenty 
Slovesa: rozkazovací způsob, slovesný vid, přechodníky, přídavná jména slovesná (tvoření a použití) 
Neohebné slovní druhy: úplný přehled 
Syntax: základní typy souřadných a podřadných souvětí 
Pravopis: pravidla pravopisu u jednotlivých slovních druhů s důrazem na pravidla pro psaní měkkého a tvrdého 
znaku, měkkého a tvrdého „i“ v domácích i přejatých slovech, psaní zdvojených souhlásek a velkých písmen 
 

Způsob provádění zkoušky 
 

Písemná část zkoušky: Trvá 240 minut. 

Jejím obsahem je: 
- poslech s porozuměním 
- lexikálně-gramatická sekce 
- čtení s porozuměním 
- psaní (formální popis události a formální dopis / e-mail (žádost, stížnost) / 

esej). V sekci psaní je možno použít slovník.                                    

Ústní část zkoušky:  Trvá 25 minut. Při přípravě je možné použít slovník. 

Jejím obsahem je: 
- prezentace (zejména pracovní zařazení, výkon služby, pracovní činnost) 
- monolog 
- odborný text 
- interakce 

                            
Zkouška je komisionální 

Jazyková úroveň dle SERR: A1 – A2 – B1 – B2 – C1 – C2 
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POŽADAVKY KE ZKOUŠCE MINISTERSTVA VNITRA – A2 
Z JAZYKA FRANCOUZSKÉHO  

 

 

Studijní literatura:   

 
učebnice francouzského jazyka – úroveň A2 SERR (např. Edito A1 – Edition 2022, 
Edito A2 – Edition 2022, Unité 1-7) 
 
 
Konverzační tematické okruhy:  
 

1) Osobní údaje  
2) Rodina 
3) Bydlení 
4) Stravování, restaurace 
5) Dovolená, počasí, ubytování 
6) Záliby, volný čas 
7) Orientace ve městě, popis cesty 
8) Popis osoby 
9) Nákupy 
10) Můj den (práce, škola) 
11) Zdraví 
12) Oblíbené město, místo 

 
 

Způsob provádění zkoušky 
 
Písemná část zkoušky: Trvá 90 minut bez použití slovníku. 

Jejím obsahem je: 
- poslech s porozuměním 
- čtení s porozuměním 
- psaní (krátký souvislý text v rozsahu 60-80 slov) 

 
 

Ústní část zkoušky: Trvá 15 minut. Provádí se bez přípravy a použití slovníku. 
Jejím obsahem je: 
- prezentace 
- dialog 
- monolog 
- popis obrázku 

 
Zkouška je komisionální 

 
Složení Zkoušky MV - A2 nebo prokázání jí odpovídajících znalostí při přijímací 

zkoušce je předpokladem pro přijetí do kurzu Zkouška MV - B1. 
 

Jazyková úroveň dle SERR: A1 – A2 – B1 – B2 – C1 – C2 
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POŽADAVKY KE ZKOUŠCE MINISTERSTVA VNITRA – B1  
Z JAZYKA FRANCOUZSKÉHO 

 

Studijní literatura:  

učebnice francouzského jazyka – úroveň B1 SERR, např.: 

Abou-Samra Myriam Édito 2 niv.A2 , Didier 2016 ISBN : 978-2-278-08319-0 (Unité 7-12) 
Baylocq Sassoubre Marie-Pierre Édito niv.A2, Didier 2016 ISBN : 978-2-278-08365-7 
(Unité 7-12) 
Doufour, M., Mainguet, J. Édito niv. B1 (éd. 2018), Didier 2018 ISBN 978-2-278-08773-0 
Heu, E., Mainguet, J. Ědito niv. B1 – Cahier d’activités, Didier 2018 ISBN 978-2-278-09003-7 
Libovolná učebnice konverzace pro středně pokročilé 
Aktuální články, reportáže, videa - francouzský tisk, internet, RFI 
 

Konverzační tematické okruhy:  
1) Životopis a osobní údaje 
2) Život na venkově a ve městě 
3) Volný čas 
4) Cestování, dovolená 
5) Nákupy a služby  
6) Zdraví                                                            
7) Stravování 
8) Média 
9) Rodinné vztahy 
10) Zaměstnání 
11) Zdravý životní styl 
12) Orientace ve městě, v silničním provozu 

 

Odborné tematické okruhy: 
1) Popis hledané osoby 
2) Kontrola dokladů 
3) Silniční kontrola 
4) Nahlášení krádeže (auta) 
5) Krádež (kapesní)  
6) Loupežné přepadení (osoby, banky) 
7) Dopravní nehody 
8) Integrovaný záchranný systém, první pomoc  

  

Způsob provádění zkoušky 

 
Písemná část zkoušky: Trvá 160 minut bez použití slovníku. 

Jejím obsahem je: 
- poslech s porozuměním 
- lexikálně-gramatická sekce 
- čtení s porozuměním 
- psaní (formální dopis/e-mail a argumentace pro a proti zadané 

tezi) 
 

Ústní část zkoušky:  Trvá 20 minut. Provádí se bez přípravy a použití slovníku. 
Jejím obsahem je: 
- prezentace 
- modelová situace – dialog na zadané odborné téma 
- monolog 
- srovnání dvou obrázků 

 

Zkouška je komisionální 
Složení Zkoušky MV – B1 nebo prokázání jí odpovídajících znalostí při přijímací zkoušce je 

předpokladem pro přijetí do kurzu Zkouška MV – B2. 

Jazyková úroveň dle SERR: A1 – A2 – B1 – B2 – C1 – C2



  Strana 33 
 

 

POŽADAVKY  KE  ZKOUŠCE  MINISTERSTVA VNITRA – B2 
Z  JAZYKA  FRANCOUZSKÉHO 

 
Studijní literatura:  

učebnice francouzského jazyka – úroveň B2 SERR, např.: 

Heu, Elodie, Mabilat Jean-Jacques Édito niv. B2 (éd. 2015), Didier 2015 ISBN 978-2-27-808098-4 
Mabilat, Jean-Jacques, Heu, Elodie Édito niv. B2 – Cahier, Didier 2015 ISNB 978-2-27-808112-7 
 

Konverzační tematické okruhy: 
1) Současná společnost 
2) Životní prostředí             
3) Služby 
4) Sdělovací prostředky 
5) Kultura 
6) Zdravý životní styl  
7) Problémy současného světa 
8) Vzdělávání 
9) Cestování 
10) Mezinárodní organizace 

 

Odborné tematické okruhy:  
1) Policejní spolupráce (spolupráce bezpečnostních složek, resortní 

spolupráce) 
2) Přírodní katastrofy 
3) Hospodářská kriminalita 
4) Terorismus a extremismus 
5) Organizovaný zločin 
6) Drogová kriminalita 
7) Počítačová kriminalita 
8) Kriminalita dětí a mládeže 
9) Trestné činy a přestupky 
10) Prevence kriminality 

 
 

Způsob provádění zkoušky 
 

Písemná část zkoušky: Trvá 200 minut. V sekci psaní je možno použít slovník. 
Jejím obsahem je: 
- poslech s porozuměním 
- lexikálně-gramatická sekce 
- čtení s porozuměním 
- psaní (formální dopis / e-mail, argumentace pro a proti zadané 

tezi) 
 

Ústní část zkoušky:  Trvá 20 minut. Při přípravě je možné použít slovník. 
Jejím obsahem je: 
- prezentace (profesní odbornost, pracovní náplň) 
- monolog 
- odborný text 
- interakce 

 

Zkouška je komisionální 
 

Složení Zkoušky MV - B2 nebo prokázání jí odpovídajících znalostí při přijímací 
zkoušce je předpokladem pro přijetí do kurzu Zkouška MV - C1. 

Jazykové úrovně dle SERR: A1 – A2 – B1 – B2 – C1 – C2 
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POŽADAVKY KE ZKOUŠCE MINISTERSTVA VNITRA – C1 
Z  JAZYKA  FRANCOUZSKÉHO 

 
Studijní literatura:  

učebnice francouzského jazyka – úroveň C1 SERR, např.: 

Pinson, C. Édito niv .C1 (éd. 2018), Didier 2018  ISBN 978-2-27-809096-9 
Pinson, C. Édito C1 (éd. 2018) – Cahier, ISBN : 978-2-27-809097-6 
Libovolná cvičebnice mluvnice pro pokročilé (B2-C1) 
Aktuální články, reportáže, videa - francouzský tisk, internet, RFI. 
 
Konverzační tematické okruhy: 

1) Současná společnost 
2) Životní prostředí             
3) Služby 
4) Sdělovací prostředky 
5) Kultura 
6) Zdravý životní styl  
7) Problémy současného světa 
8) Vzdělávání 
9) Cestování 
10) Mezinárodní organizace 

 
Odborné tematické okruhy: 

1) Policejní spolupráce (spolupráce bezpečnostních složek, resortní 
spolupráce) 

2) Přírodní katastrofy 
3) Hospodářská kriminalita 
4) Terorismus a extremismus 
5) Organizovaný zločin 
6) Drogová kriminalita 
7) Počítačová kriminalita 
8) Kriminalita dětí a mládeže 
9) Trestné činy a přestupky 
10) Prevence kriminality 

 
Způsob provádění zkoušky 

 
Písemná část zkoušky: Trvá 240 minut. 

Jejím obsahem je: 
- poslech s porozuměním 
- lexikálně-gramatická sekce 
- čtení s porozuměním 
- psaní (formální popis události a formální dopis / e-mail (žádost, 

stížnost) / esej). V sekci psaní je možno použít slovník.                  
                  

Ústní část zkoušky:  Trvá 25 minut. Při přípravě je možné použít slovník. 
Jejím obsahem je: 
- prezentace (zejména pracovní zařazení, výkon služby, pracovní 

činnost) 
- monolog 
- odborný text 
- interakce 

                            
Zkouška je komisionální 

 

Jazyková úroveň dle SERR: A1 – A2 – B1 – B2 – C1 – C2 


