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Pokyn ředitelky školy  
k organizačnímu zabezpečení prvního kola přijímacího řízení  

a stanovení jeho kritérií (obor vzdělávání 68-42-L/51 Bezpečnostní služby) 

pro školní rok 2020/2021 

 
V souladu s § 59 až § 60 g  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 

232/2020 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání 

žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zákonem č.500/2004 Sb., správní řád , ve znění 

pozdějších  předpisů a zákonem č.89/2012 Sb., občanský zákoník , ve znění pozdějších  předpisů 

 

s t a n o v í m : 
 

1) Podmínky přijetí  
 

a) Úspěšné ukončení středního vzdělání s výučním listem v délce tří let (doloženo výučním 

listem)  

b) Doklad o „Oprávněnosti pobytu na území České republiky“ u osob, které nejsou občany 

Evropské unie, dle §20 odst.3.    

 

2) Kritéria přijímacího řízení  
 

a) Prokázání vědomostních a předpokladů pro studium, a to na základě výsledků přijímacího 

řízení s jednotnou přijímací zkouškou z českého jazyka a matematiky a výsledků 

dosažených ve třetím ročníku studia středního vzdělávání s výučním listem 

b) Jednotná přijímací zkouška má za cíl ověřit předpoklady uchazeče ke vzdělávání na 

střední škole zakončené maturitní zkouškou.  

Skládá se z písemného testu z předmětu Český jazyk a literatura a písemného testu z 

předmětu Matematika a její aplikace.  

Obsah a forma přijímací zkoušky odpovídají rámcovému vzdělávacímu programu pro 

základní vzdělávání.  

Výsledky jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky 

- písemný test z matematiky (časový limit 85 minut) …….  max. 50 bodů 

- písemný test z českého jazyka (časový limit 70 minut) … max. 50 bodů  

 

Výsledek 

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

body 60 50 40 30 20 10 0 

 
 

c) Dosažený průměrný prospěch: 

II. ročník – 2. pololetí 

III. – 1. pololetí 

Maximum bodů je 30 (průměrné prospěchy obou pololetí se sečtou a vydělí dvěma) 

 



 

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 

 

d) Aktivity, aktivní přístup a zájem o vzdělávání v oboru Bezpečnostní služby - členství ve 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, v záchranářských, kynologických organizacích, 

atd., praxe v oboru související se zaměřením školy – maximum 10 bodů. (diplomy, 

potvrzení o členství či účasti přiložte k přihlášce) 
 

 

3) Hodnocení výsledků přijímacího řízení 
 

a) Výsledky jednotné přijímací zkoušky  

b) Výsledky vzdělávání na střední školy s výučním listem 

c) Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče o 

vzdělávání v daném oboru 

 

4) Průběh, organizace a termíny konání přijímacího řízení pro 1. kolo 
 

Podání přihlášky 
 Termín: do 1. března 2020. 

 

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky 

 pondělí 8. června 2020  

 

Místo konání jednotné přijímací zkoušky 

 na škole uvedené v 1. Pořadí 

 

Náhradní termín 

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

omluvit ředitelce školy do 3 dnů. 

 Náhradní termín: úterý   23. 6. 2020 – na škole uvedené v 1. pořadí 

 

5) Plánované počty přijímaných uchazečů v prvním kole přijímacího řízení 

 Plánovaný počet přijímaných uchazečů pro první kolo přijímacího řízení do prvního ročníku 

střední školy, v dálkové formě studia, byl stanoven na 30 uchazečů. 

 V případě nenaplnění kapacity školy bude vyhlášeno druhé kolo přijímacího řízení 

 

6) Vyhlášení výsledků přijímacího řízení 

 Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání zpřístupní školám výsledky jednotlivých 

zkoušek:  

a) Za řádný termín         - dne 16. 6. 2020  

b) Za náhradní termín    - dne 29. 6. 2020  
 

 Škola v souladu s § 60d odst. 3, § 60e a §183 odst. 2 školského zákona zveřejní výsledky a 

seznam pořadí přijatých uchazečů do jednoho pracovního dne po zpřístupnění 

výsledků Centrem, to je do 17. 6. 2020. 
 

                                                                  

 

 

 



7) Další informace týkající se přijímacího řízení 
 

 Zveřejněním seznamu, pod přiděleným evidenčním číslem s výsledkem řízení u každého 

uchazeče, se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke 

vzdělávání, za oznámená. 
 

 V průběhu přijímacího řízení umožní škola uchazeči nebo jeho zákonnému zástupci nahlížet 

do spisu a vyjadřovat se k podmínkám rozhodnutí 
 

 Odvolání uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého uchazeče proti rozhodnutí 

ředitelky je nepřípustné. 

 Uchazeč, který splnil podmínky přijímacího řízení a nebyl přijat ke vzdělávání 

z důvodu počtu přijatých uchazečů, má právo podat žádost o nové rozhodnutí ve lhůtě 

3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí. 

Žádost o nové rozhodnutí podá uchazeč ředitelce školy. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Prostějově 15. května 2020 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                          Mgr. Anna Zedníková 

                                                                                                                ředitelka školy  

 

 
 


