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Kritéria přijímacího řízení do 1.ročníku denního studia pro škol. rok 2018/2019 
 

 

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 2018/2019 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. 
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Prvních 60 žáků s nejvyšším počtem dosažených bodů bude přijato, další budou vedeni jako 

náhradníci. V případě, že někdo z přijatých žáků odstoupí, jeho místo zaujme další v pořadí. 

Při shodném počtu u více uchazečů bude přihlédnuto k průměru známek z maturitních předmětů.  

Uchazeči s průměrem do 1,8 jsou zpravidla přijímáni všichni. 

 

Výsledky přijímacího řízení 

O výsledku přijímacího řízení (Rozhodnutí o přijetí) budou uchazeči a jejich zákonní zástupci 

informováni nejpozději do dvou pracovních dnů od zveřejnění výsledku přijímací zkoušky. 

Seznam přijatých uchazečů pod registračním číslem bude vyvěšen na informační tabuli v budově 

školy a  zveřejněn na webových stránkách školy www.trivisvodnany.cz  v sekci Aktuality. 

Přijatí uchazeči, v případě nezletilých žáků jejich zákonní zástupci budou následně  

 podepisovat Smlouvu o poskytnutí středního odborného vzdělání s maturitní zkouškou za 

úplatu ve čtyřleté denní formě vzdělávání v oboru Bezpečnostně právní činnost (68-42-

M/01) 

 předloží Zápisový lístek, který vydává žákům základní škola. Uchazečům, kteří nejsou 

žáky ZŠ, vydává Zápisový lístek krajský úřad příslušný dle místa bydliště uchazeče. 
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