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se sídlem: Palackého 81, 389 01 Vodňany 
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Pokyn ředitele školy  

k organizačnímu zabezpečení prvního kola přijímacího řízení  

a stanovení jeho kritérií (obor vzdělávání 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost) 

pro školní rok 2020/2021 

 

Kritéria přijímacího řízení do 1. ročníku denního studia pro  

školní rok 2020/2021 
Ředitelka školy v souladu s ustanovením § 60 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání stanovil kritéria přijímacího řízení do 1. ročníku 

čtyřleté denní formy vzdělávání - obor Bezpečnostně právní činnost (kód 68-42-M/01) pro 

školní rok 2020/2021 takto:  

1. Ukončení povinné školní docházky  

2. Dosažený průměrný prospěch z 1. a 2. pololetí 8. ročníku, 1. poletí 9. ročníku ZŠ. Maximum 

bodů je 30 (průměrné prospěchy těchto tří pololetí se sečtou a vydělí třemi).  

 do 1,50 = 30 bodů 

 do 1,60 = 25 bodů 

 do 1,70 = 20 bodů 

 do 1,80 = 10 bodů 

 do 2,00 = 5 bodů 

 

3. Jednotná přijímací zkouška  

 Test z českého jazyka – hodnoceno 0–50 bodů  

 Test z matematiky – hodnoceno 0–50 bodů 

 Uchazeč splní toto kritérium, pokud dosáhne celkově 20 bodů z obou testů (body z testu českého 

jazyka a matematiky se sčítají).  

4. Absolvování olympiád z přírodovědných předmětů - za účast, členství ve Sdružení hasičů Čech, 

Moravy a Slezska, účast v tematicky zaměřených kroužcích – 5 bodů  

Uchazeči budou přijati ke studiu podle pořadí nejvyššího počtu bodů sestaveného na základě 

součtu bodů za kritéria 3,4,5 do naplnění kapacity 1. ročníku (60 uchazečů). Při rovnosti 

celkového počtu bodů rozhodují výsledky centrálně zadávaných testů. Minimální kritérium pro 

přijetí není stanoveno.  

Je-li k přihlášce připojeno platné doporučení pedagogicko-psychologické poradny, přihlíží se 

k tomuto vyjádření při přijímací zkoušce. Těmto uchazečům může být prodloužena doba na 

vypracování testu všeobecných znalostí o 10 minut, pokud si o to předem písemně požádají.  

V případě cizinců předloží uchazeč doklad, kterým prokáže schopnost komunikace v českém 

jazyce (osvědčení o vykonané zkoušce, o absolvování kurzu, vysvědčení,….), případně prokáže 

schopnost komunikace pohovorem ve škole. Cizinci z jiných zemí než EU doloží oprávněnost 

pobytu na území ČR.  



Náhradní termín 

 Uchazeč, který nekonal jednotné přijímací zkoušky v řádném termínu, se musí 

písemně omluvit řediteli školy do 3 dnů (stejný termín zkoušky na jiné škole není 

důvodem k uznání omluvy). 

 

 Plánované počty přijímaných uchazečů v prvním kole přijímacího řízení 

 Plánovaný počet přijímaných uchazečů pro první kolo přijímacího řízení do prvního 

ročníku střední školy byl stanoven na 60 uchazečů. 

 V případě nenaplnění kapacity školy bude vyhlášeno druhé kolo přijímacího řízení 
 

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení 
 Centrum zpřístupní výsledky do 15. 6. 2020  

 Škola zveřejní výsledky a seznam přijatých uchazečů do 15. 6. 2020  

 

 Seznam přijatých uchazečů, jejich pořadí a procentuální výsledky hodnocení budou 

zveřejněny na webových stránkách školy a v tištěné podobě ve veřejně přístupných 

prostorách školy po dobu minimálně 15 dnů. 

 

 Další informace týkající se přijímacího řízení 
 Zveřejněním seznamu, pod přiděleným evidenčním číslem s výsledkem 

řízení   každého uchazeče, se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o 

přijetí ke vzdělávání, za oznámená. 
 

 V souladu s § 18 zákona č. 135/2020 Sb. není odvolání proti rozhodnutí školy 

o přijetí ke vzdělání přípustné. 

  

 Akceptace rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání (Zápisový lístek) 

Svůj úmysl vzdělávat se na dané škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce 

nezletilého uchazeče odevzdáním vyplněného Zápisového lístku ve lhůtě nejdéle do 

5 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání.  

 

Neodevzdáním Zápisového lístku ve stanovené lhůtě, právní účinky uvedeného 

rozhodnutí zanikají.  

 

Vodňany 13. května 2020 

                                                                                                   _______________________                                                                                                  

                                                                                                          Ing. Alena Lachoutová 

                                                                                                             ředitelka školy  

 


