
STŘEDNí ŠKOLA VEŘEJNOPRÁVNí VODŇANY, s. r. o.

denní i dálková forma studia
Bezpečnostně právní činnost, Bezpečnostní služby

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘí
23.11.2018
11.1.2019

od 8:00 do 15:30

ODBORNÉ PŘEDMĚTY
právo

sebeobrana
kriminalistika

střelecká příprava
bezpečnostní činnost

integrovaný záchranný systém

UPLATNĚNí
státní správa
samospráva

policie
městská policie

hasičský záchranný sbor
armáda

vodnany@trivis.cz, tel.: 383382 134
Palackého 81, 389 01 Vodňany



TRIVIS
STŘEDNí ŠKOLA VEŘEJNOPRÁVNí VODŇANY, s. r. o.

FORMY VZDĚLÁVÁNí
41etádenní forma vzdělávání: (kód 68-42-M/01)

určená pro žáky s ukončenou povinnou školní docházkou
31eténástavbové studium v dálkové formě vzdělávání: (kód: 68-42-U51)

určené pro absolventy SOU s délkou vzdělání minimálně 3 roky,
je organizováno 1x týdně od 14:00 do 19:00 hod.
(celkem 220 konzultačních hodin v roce)

MATURITNí PŘEDMĚTY
Společná část maturitní zkoušky:
český jazyk a literatura
cizí jazyk (AJ/NJ)
matematika
Profilová část maturitní zkoušky:
právo
integrovaný záchranný systém
písemná praktická zkouška z odborných předmětů

ŠKOLNÉ
• pro 41etoudenní formu vzdělávání: 1 840,- Kč měsíčně (18400," Kč ročně)
• pro 31eténástavbové studium v dálkové formě vzdělávání: 1 250," Kč měsíčně (12 500," Kč ročně)

Školné splatné ve dvou splátkách" první při podpisu Smlouvy o poskytnutí úplného středního vzdělání za úplatu, další pak
vždy k 31. lednu a 30. červnu příslušného školního roku.

• pro žáky s vyznamenáním poskytujeme prospěchové stipendium ve výši 1 000,- Kč za pololetí
• odborná skripta ZDARMA

PŘIJíMACí ŘíZENí pro školní rok 2019/2020
41etá denní forma vzdělávání:
Uchazeči jsou přijímáni na základě kritérií přijímacího řízení zveřejněného na webových stránkách školy. Pořadí k přijetí je
sestaveno podle výsledků přijímací zkoušky, výsledků vzdělávání v 8. a 9. třídě základní školy a předpokladů ke studiu.

3/eté nástavbové studium v dálkové formě vzdělávání:
Uchazeči jsou přijímáni na základě kritérií přijímacího řízení zveřejněného na webových stránkách školy. Dále je
k přihlášce nutné doložit ověřenou kopii výučního listu a ověřenou kopii vysvědčení ze 3. ročníku SOU.

TERMíN PRO PODÁNí PŘIHLÁŠEK PRO DENNí STUDIUM:
TERMíN PRO PODÁNí PŘIHLÁŠEK PRO DÁLKOVÉ STUDIUM:

TERMíNY pŘIJíMACíHO ŘíZENí BUDOU UPŘESNĚNY
VYHLÁŠKOU MŠMT.
Aktuální termíny přijímacích zkoušek budou zveřejněny
na webových stránkách školy do 31.1.2019.

(V případě nenaplnění kapacity školy bude vyhlášeno další kolo)

1.3.2019
1.3.2019

www.trivisvodnany.cz
reditelvodnany@trivis.cz, mobil: 603 831 964

vodnany@trivis.cz, tel.: 383 382 134
Palackého 81,38901 Vodňany


