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Kritéria přijímacího řízení do 1. ročníku denního studia  

pro školní rok 2019/20 
 

 

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

předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání stanovila kritéria přijímacího 

řízení do 1. ročníku čtyřleté denní formy vzdělávání – obor Bezpečnostně právní činnost 

(kód 68-42-M/01) pro školní rok 2019/2020 takto: 

 

1. Ukončení povinné školní docházky 

 

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

Maximum bodů je 30 (průměrné prospěchy těchto tří pololetí se sečtou a vydělí 

třemi). 

 

Průměrný 

prospěch 
do 1,30 do 1,50 do 1,60 do 1,70 do 1,80 do 2,00 nad 2,00 

body 30 25 20 15 10 5 0 

 

 

3. Jednotná přijímací zkouška (JPZ) 

Maximum bodů je 60 (přepočet – viz tabulka níže). 

 Test z českého jazyka (časový limit 60 minut)  

 Test z matematiky (časový limit 70 minut)  

  Body budou přiděleny dle průměrného procentuálního zisku z obou testů. 

 

Výsledek 

JPZ (%) 
100-60 59-50 49-40 39-30 29-20 19-10 9-0 

body 60 50 40 30 20 10 0 

 

 

4. Školní a mimoškolní aktivity vztahující se k typu školy, absolvování olympiád – za 

účast, členství ve Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, účast v tematicky 

zaměřených kroužcích – maximum 10 bodů. (diplomy, potvrzení o členství či účasti 

přiložte k přihlášce) 

 

5. Zdravotní způsobilost pro studium daného oboru dle Nařízení vlády č. 211/2010 Sb. 

Zdravotní omezení vylučující studium daného oboru: 

a) Závažné duševní nemoci a poruchy chování 

b) Nemoci vylučující splnění podmínek stanovených zvláštními právními předpisy 

pro výkon povolání, na které bude uchazeč připravován v daném oboru vzdělání 

v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského 

zákona 
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Poznámka - § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona „Žák nemůže být uvolněn 

z předmětu rozhodujícího pro odborné zaměření absolventa“  

 

 

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

součtu bodů za kritéria 2, 3, 4 do naplnění kapacity 1. ročníku. Při rovnosti celkového počtu 

bodů rozhodují výsledky centrálně zadávaných testů. Minimální kritérium pro přijetí není 

stanoveno. 

 

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. 

 

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 u maturitních 

předmětů 

 

 

Výsledky přijímacího řízení 

 

- Škola zveřejní výsledky a seznam přijatých uchazečů do dvou pracovních dnů po 

zpřístupnění výsledků Centrem 

- Seznam přijatých uchazečů pod registračním číslem bude zveřejněn na webových 

stránkách školy www.trivisprostejov.cz a v tištěné podobě na informační tabuli 

v budově školy 

 

Akceptace rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání (Zápisový lístek) 

 

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

nezletilého uchazeče odevzdáním Zápisového lístku ve lhůtě nejdéle 10 pracovních 

dnů od doručení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání (respektive zveřejnění 

seznamu přijatých uchazečů) 

 

 

V Prostějově dne 10. 1. 2019 

  

 

 

                                                                                                 Mgr. Anna Zedníková 
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http://www.trivisprostejov.cz/

