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Pozvánka ke školní přijímací zkoušce 

 

obor vzdělávání 68-42-M/01  
 

 

Školní přijímací zkouška – ověřování předpokladů uchazeče ke vzdělávání na střední škole se zaměřením na 

Bezpečnostně právní činnost zakončené maturitní zkouškou, a to ve dvou oblastech – český jazyk a literatura 

a všeobecné znalosti. 

 

Termín konání: 19.04.2021 

 

Místo konání: budova TRIVIS – Střední školy veřejnoprávní, s.r.o. na adrese T.G. Masaryka 559/1, 

Karlovy Vary. Místnost bude určena na místě rozpisem dle čísel uchazečů.  

 

Forma zkoušky: písemná zkouška  

 

Časový harmonogram:  

 

08:00 umožněn vstupu uchazečům do budovy školy pouze uchazečům (nikoliv zákonným 

zástupcům)  

08:15 - 08:30 prezence všech uchazečů (v učebně, v níž zkouška probíhá)  

08:30 - 09:30 písemná zkouška z Českého jazyka a literatury - Test obsahuje především otázky uzavřeného 

typu zahrnující práci s textem, pravopis, mluvnici a základní literární znalosti ZŠ. 

09:30 – 10:15 přestávka 

10:15 – 10:30 prezentace všech uchazečů (v učebně, v níž zkouška probíhá) 

10:30 – 11:30 písemná zkouška z všeobecných znalostí - Test obsahuje uzavřené otázky mapující základní 

oblasti ze ZŠ, které svojí náplní souvisí s oborem vzdělávání – Bezpečnostně právní činnost. 

Obsah a forma přijímací zkoušky odpovídají rámcovému vzdělávacímu programu pro 

základní vzdělávání. 

 

Upozorňujeme uchazeče, že termín školní přijímací zkoušky (i časový rozpis této zkoušky) nelze z 

organizačních důvodů změnit.  

 

K prezenci je nutno přinést:  

• tuto pozvánku k přijímací zkoušce  

• doklad k ověření totožnosti – tj. občanský průkaz, popř. pas nebo rodný list  

• vlastní psací potřeby  

 

Podrobné informace ke školní přijímací zkoušce naleznete v POKYNU ŘEDITELKY ŠKOLY k 

organizačnímu zabezpečení a kritéria přijímacího řízení do 1. ročníku denního studia pro školní rok 

2021/2022 (obor vzdělávání 68-42-M/01) pro první kolo přijímacího řízení, který je dostupný na webových 

stránkách školy (https://www.trivis-kv.cz/denni-a-dalkove-studium/pro-uchazece/). 

 

Náhradní termín: Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostaví 

a svoji neúčast řádně písemně omluví ředitelce školy nejpozději do 3 dnů po termínu 

stanoveném pro přijímací zkoušku, vykoná přijímací zkoušku v náhradním termínu. 

Náhradní termín školní přijímací zkoušky 22.04.2021. 
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Výsledky přijímacího řízení: 

Škola v souladu s Opatřením MŠMT obecné povahy č.j. MSMT-43073/2020-3 zveřejní výsledky a seznam 

pořadí přijatých uchazečů do 28. dubna 2021.  

 

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

(na vstupních dveřích) a zveřejněn na webových stránkách školy www.trivis-kv.cz v sekci Aktuality po 

dobu minimálně 15 dnů. 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 proti rozhodnutí ředitelky školy o 

výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání se podává 

ke Krajskému úřadu Karlovarského kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy, a to podáním učiněným u 

školy, která rozhodnutí vydala (Vzor odvolání na webových stránkách školy www.trivis-kv.cz). 

 

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),  

• současně s podpisem smlouvy je nutné uhradit školné ve výši 9.550,- Kč za 1. pololetí školního roku 

2021/2022,  

• odevzdávat Zápisový lístek, který vydává žákům základní škola. Uchazečům, kteří nejsou žáky ZŠ, vydává 

Zápisový lístek krajský úřad příslušný dle místa bydliště uchazeče. Neodevzdáním zápisového lístku ve 

stanovené lhůtě právní účinky rozhodnutí o přijetí zanikají. Zpětvzetí zápisového lístku není možné, s 

výjimkou případu, kdy byl uchazeč přijat na jinou školu na základě úspěšného odvolání. Dokladem pro 

vydání zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání. 

 

NEPŘIJATÍ UCHAZEČI 

Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů bude zasláno 

rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání na střední školu poštou. 

 

 

V Karlových Varech dne 02.03.2021 

 

 

 

      

  

 

       ______________________________ 

       Mgr. Vendula Pušová, ředitelka školy 
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