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Kritéria přijímacího řízení do 1. ročníku dálkového studia
pro školní rok 2021/22
Ředitelka školy 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.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 a Opatření obecné povahy čj.:MSMT43073/2020-3 stanovila kritéria přijímacího řízení do 1. ročníku nástavbového studia
v 3leté dálkové formě vzdělávání – obor Bezpečnostní služby (kód 68-42-L/51) pro školní
rok 2021/2022 takto:
1. Úspěšné ukončení středního vzdělání s výučním listem v délce tří let (doloženo
výučním listem)
2. Jednotná přijímací zkouška (JPZ) se nekoná
3. Školní přijímací zkouška se uskuteční 14. dubna 2021 od 8:00 hod. v budově
školy
- Náhradní termín 23. dubna 2021 od 8:00 hod v budově školy (v případě
doložené omluvy z neúčasti v oficiálním termínu)
- Uchazeč, který nekonal školní přijímací zkoušku v řádném termínu, se musí
písemně omluvit řediteli školy do 3 dnů.
4. Zájemci o studium konají školní přijímací zkoušku formou didaktického testu
z českého jazyka a literatury:
Test neobsahuje nic nad rámec Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
pro jednotlivé ročníky vzdělávání.
K jeho úspěšnému absolvování by proto mělo stačit dobré zvládnutí učiva základní školy.
Specifikace požadavků k testu vychází z požadavků k jednotné přijímací zkoušce, které jsou k
dispozici v sekci Specifikace požadavků na https://prijimacky.cermat.cz/.
Počet testových úloh: 30
Maximální počet bodů: 90
Časový limit: 60 minut
Povolené pomůcky: psací potřeby
Test je rozdělen na tři dílčí části:
1. Výchozí text pro úlohy 1 - 12 (maximální počet bodů 30)
2. Výchozí text pro úlohy 13 - 21 (maximální počet bodů 30)
3. Úlohy 22 - 30 bez výchozích textů (maximální počet bodů 30)
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5. 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)
6. Celkově lze u školní přijímací zkoušky dosáhnout max. 100 bodů.
7. Pokud počet přijatých přihlášek ke vzdělávání k 1. 3. 2021 nepřesáhne vyhlášený
předpokládaný počet přijatých uchazečů do oboru Bezpečnostní služby (kód 6842-L/51) – školní přijímací zkouška se nekoná
8. Plánovaný počet přijímaných uchazečů pro první kolo přijímacího řízení do prvního
ročníku střední školy, oboru vzdělání 68-42-L/51 Bezpečnostní služby pro školní rok
2021/2022 byl stanoven na 30 uchazečů.
- Minimální počet uchazečů pro otevření prvního ročníku oboru vzdělávání
68-42-L/51 Bezpečností služby pro školní rok 2021/2022 byl stanoven na
15 uchazečů.
- V případě, že nebude naplněn minimální počet uchazečů, si ředitelka školy vyhrazuje
právo rozhodnout o neotevření ve školním roce 2021/2022, prvního ročníku oboru
vzdělávání 68-42-L/51 Bezpečností služby.
9. V případě nenaplnění kapacity školy bude vyhlášeno druhé kolo přijímacího řízení.
10. Uchazeči budou přijati ke studiu podle pořadí nejvyššího počtu bodů sestaveného na
základě součtu bodů za kritéria 4, 5 do naplnění kapacity 1. ročníku. Minimální
kritérium pro přijetí není stanoveno.
Výsledky přijímacího řízení
-

-

Škola zveřejní výsledky testu z českého jazyka a literatury do dvou pracovních dnů od
konání zkoušky
Škola v souladu s Opatření obecné povahy čj.:MSMT-43073/2020-3 zveřejní výsledky
a seznam pořadí přijatých uchazečů dne 28. dubna 2021.
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
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.
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-

V průběhu přijímacího řízení umožní škola uchazeči nahlížet do spisu a vyjadřovat se
k podmínkám rozhodnutí
Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitelky o výsledcích přijímacího řízení lze
podat, souladu s§60e odstavec 3školského zákona, ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne
doručení rozhodnutí.

Poznámka
- Konkrétní časy a místa učeben konání školní přijímací zkoušky budou uchazečům sděleny
písemnou formou v pozvánce k přijímacímu řízení, která bude uchazeči doručena nejpozději
5 pracovních dní před termínem konání této zkoušky.
- Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami předkládá podle § 1 odst. 1 písmeno h)
vyhlášky č.353/2016 doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná
opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení k přihlášce ke střednímu vzdělávání,
které mu vydá školské poradenské zařízení.
- V souladu s Opatřením obecné povahy čj.:MSMT-43073/2020-3, článek IV. si ředitel školy
vyhrazuje právo rozhodnout o nekonání školní přijímací zkoušky za předpokladu, že
počet přijatých přihlášek ke vzdělávání bude nižší než předpokládaný počet přijímaných
uchazečů do daného boru vzdělávání.
- Informace o případném nekonání školní přijímací zkoušky bude zveřejněna nejpozději
do 8. března 2021 na internetových stránkách školy a bezodkladně, nejpozději do 19. března
2021 bude sdělena uchazečům o vzdělání.

V Prostějově dne 27. 1. 2021

Mgr. Anna Zedníková
ředitelka TRIVIS – SŠV Prostějov, s.r.o.

