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POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY
k organizačnímu zabezpečení
a
kritéria přijímacího řízení
do 1. ročníku denního studia pro školní rok 2021/2022
(obor vzdělávání 68-42-L/51)
pro první kolo přijímacího řízení
Ředitelka školy v souladu s ustanovením §§ 59 a 60 g zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 353/2016
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 a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
a § 184a školského zákona a Opatření MŠMT obecné povahy č.j. MSMT-43073/2020-3 stanovila kritéria
přijímacího řízení do 1. ročníku tříleté dálkové formy vzdělávání - obor Bezpečnostní služby (kód 68-42L/51) pro školní rok 2021/2022.
Podmínky pro přijetí ke studiu na SŠ:
1.
2.
3.
4.

Úspěšné ukončení středního vzdělání s výučním listem v délce 3 let.
Zdravotní způsobilost ke studiu daného oboru,
Odevzdání přihlášky ke studiu na střední škole ředitelce školy do 01. 03. 2021,
Doklad o „Oprávněnosti pobytu na území České republiky“ u osob, které nejsou občany Evropské
unie.

Ředitelka školy tímto rozhodla, že ve školním roce 2020/2021 bude jednotná přijímací zkouška
nahrazena ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKOU.
Ředitelka je oprávněna nejpozději do 08. března 2021 rozhodnout o nekonání školní přijímací
zkoušky, pokud počet přijatých přihlášek ke vzdělávání je nižší nebo roven vyhlášenému
předpokládanému počtu přijímaných uchazečů do oboru vzdělání a formy vzdělání. Pokud bude
ředitelkou rozhodnuto o nekonání školní přijímací zkoušky, bude tato informace zveřejněna nejpozději
08. dubna 2021 na internetových stránkách školy a bezodkladně, nejpozději však do 19. března 2021, toto
škola sdělí uchazečům o vzdělávání.
Přihlášení uchazeči budou k přijímacímu řízení vyzvání písemně pozvánkou k přijímacímu řízení, ve které
budou obsaženy veškeré potřebné informace.
Uchazeči budou přijímáni na základě školní přijímací zkoušky (v případě jejího konání), výsledků
vzdělávání ve třetím ročníku studia středního vzdělávání s výučním listem a dalších skutečností, které
osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče o vzdělávání v daném oboru (školní a mimo
školní aktivity), a to v souladu s § 1 odst. 1 písm. a) a b), § 1 odst. 7 vyhlášky č. 353/2016 Sb. podle
následujících kritérií:
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PROKÁZÁNÍ VĚDOMOSTNÍCH PŘEDPOKLADŮ PRO STUDIUM. Ředitelka školy rozhodla tímto o
nahrazení jednotné příjímací zkoušky školní přijímací zkouškou z českého jazyka, testu všeobecných
znalostí a výsledků vzdělávání v prvním pololetí školního roku 2019/2020 a prvním pololetí školního
roku 2020/2021 základní školy a dalších skutečností osvědčujících vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy
uchazeče o vzdělávání v daném oboru takto:
1. Výsledky vzdělávání ve třetím ročníku studia středního vzdělávání s výučním listem. Maximum
bodů je 50 bodů.
•
•
•
•
•

do 1,50 = 50 bodů
do 1,60 = 40 bodů
do 1,70 = 30 bodů
do 1,80 = 20 bodů
do 2,00 = 10 bodů

Nedostatečná z jakéhokoli předmětu (kromě předmětů výchovného zaměření) ve třetím ročníku studia
středního vzdělávání s výučním listem: - 100 bodů. Pokud uchazeč dosáhne záporného počtu bodů,
nesplnil kritéria přijímacího řízení a nebude přijat.
2. Školní přijímací zkouška – má za cíl ověřit předpoklady uchazeče ke vzdělávání na střední škole se
zaměřením na Bezpečnostně právní činnost zakončené maturitní zkouškou.
Školní přijímací zkouška se skládá:
• z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Test obsahuje
především otázky uzavřeného typu zahrnující práci s textem, pravopis, mluvnici a základní
literární znalosti ZŠ.
• z písemného testu 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.
Obsah a forma přijímací zkoušky odpovídají rámcovému vzdělávacímu programu pro základní
vzdělávání.
Výsledky školní přijímací zkoušky z českého jazyka a všeobecných znalostí
•
•

písemný test z českého jazyka (časový limit 60 minut) – hodnoceno 0-40 bodů
písemný test z všeobecných znalostí (časový limit 60 minut) – hodnoceno 0-20 bodů

Zkoušku úspěšně nevykonal uchazeč, který získal:
• Méně než 10 bodů z českého jazyka a literatury
• Méně než 5 bodů z testu všeobecných znalostí
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3. Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče o vzdělávání
v daném oboru (školní a mimo školní aktivity) – max. 15 bodů

Vědomostní soutěže a olympiády
Sportovní soutěže a olympiády
Aktivní členství v organizacích SDH,
záchranářských, kynologických, oddílech
bojových sportů atd.

Školní a místní
kola

Okresní a
regionální kola

Krajská a vyšší
kola

2 bod
0 body

3 body
3 body

5 bodů
5 bodů

5 bodů

Hodnocení výsledků přijímacího řízení a stanovení pořadí:
Celkové pořadí uchazečů bude stanoveno po ukončení hodnocení přijímacích zkoušek v 1. kole přijímacího
řízení v řádném a v náhradním termínu. Do celkového pořadí budou zařazeni všichni uchazeči, kteří se v
těchto termínech zúčastní přijímacího řízení. Pořadí uchazečů bude stanoveno na základě celkového
počtu bodů (X), které uchazeč získá za splnění výše uvedených kritérií:
ad 1)
ad 2)

hodnocení prospěchu ve třetím ročníku studia středního vzdělávání s výučním listem
hodnocení jednotné přijímací zkoušky (součet bodů za testy z ČJL a všeobecných znalostí)
Maximální bodový zisk z obou testů: 60 bodů.
Minimální počet bodů z testu z všeobecných znalostí pro úspěšné splnění: 5 bodů
Minimální počet bodů z testu z českého jazyka a literatury pro úspěšné splnění: 10 bodů
Uchazeč o vzdělávání, který získal v testu z všeobecných znalostí méně než 5 bodů, nebo v testu
z českého jazyka a literatury méně než 10 bodů, nevyhověl kritériím přijímacího řízení a
nebude přijat.

ad 3) další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče o vzdělávání
v daném oboru (školní i mimo školní aktivity)
Při rovnosti bodů rozhodne lepší výsledek školní přijímací zkoušky a následně lepší průměr ve třetím
ročníku studia středního vzdělávání s výučním.
Váha jednotlivých kritérií:
Maximální možný počet bodů
125 bodů
z toho
a) výsledky ŠPZ – max.
60 bodů
b) výsledky vzdělávání - max.
50 bodů
c) školní a mimoškolní aktivity, zájmy,
a předpoklady ke studiu daného oboru – max,15 bodů
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Plánované počty přijímaných uchazečů v prvním kole přijímacího řízení
Prvních 30 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, který splnil kritéria
přijímacího řízení.
V případě nenaplnění kapacity školy bude vyhlášeno druhé kolo přijímacího řízení.
Další informace:
Podání přihlášky:
• Každý uchazeč má právo podat nejvýše 2 přihlášky v první kole přijímacího řízení.
• Přihlášku ke vzdělávání podává uchazeč, ředitelce střední školy. V případě, že uchazeč podává v 1.
kole dvě přihlášky, musí u obou zachovat shodné pořadí škol.
• Formulář
přihlášky
naleznete
na:
https://www.trivis-kv.cz/denni-a-dalkove-studium/prouchazece/prihlaska-ke-studiu/
• Termín: do 01. 03. 2021
Termíny konání školní přijímací zkoušky:
• řádný termín: 19. 04. 2021
• Náhradní termín (v případě doložené omluvy z neúčasti v řádném termínu): 22. 04. 2021
Každý uchazeč má právo konat v 1. kole školní přijímací zkoušku 1x.
Uchazeč, který nekonal školní přijímací zkoušku v řádném termínu, se musí písemně omluvit ředitelce
školy do 3 dnů. V případě řádně omluveného termínu, má žák právo na termín náhradní.
Místo konání školní přijímací zkoušky:
• Budova školy TRIVIS – SŠV Karlovy Vary, s.r.o. – T. G. Masaryka 559/1, Karlovy Vary
Pozvánky k jednotné přijímací zkoušce
Uchazečům bude zaslána pozvánka k vykonání přijímací zkoušky konané formou školní přijímací zkoušky
z českého jazyka a testu všeobecných znalostí. Pozvánka obsahuje údaje o konkrétních časech a místech
učeben konání školní přijímací zkoušky. Pozvánka bude doručena nejpozději 5 pracovních dní před
termínem konání této zkoušky.
Poznámka
Uchazečům, kteří nejsou státními občany České republiky a získali předchozí vzdělání v zahraniční škole, se
při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách promíjí na žádost přijímací
zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání,
škola u těchto osob ověří rozhovorem. Maximální počet bodů za rozhovor je 40. Uchazeči, kteří plnili
povinnou školní docházku v zahraničí a nemohou doložit hodnocení z prvního pololetí osmého ročníku nebo
z prvního pololetí devátého ročníku plnění povinné školní docházky a uchazeči, kteří nejsou státními občany
České republiky, a kteří předložili vysvědčení z posledních dvou ročníků plnění povinné školní docházky
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odlišná od vysvědčení vydávaných v ČR, se podrobí rozhovoru, ve kterém budou ověřeny jejich znalosti. Na
základě tohoto rozhovoru může uchazeč získat 40 bodů.
Je-li k přihlášce připojeno platné doporučení pedagogicko-psychologické poradny, přihlíží se k tomuto
vyjádření při přijímací zkoušce. Těmto uchazečům může být prodloužena doba na vypracování testů školní
přijímací zkoušky vždy o 10 minut, pokud si o to předem písemně požádají.
Informovaný souhlas uchazeče nebo zákonného zástupce uchazeče o nutnosti asistenta při školní přijímací
zkoušce nebo psaní na PC, musí být učiněn ve škole a to nejpozději 10 dnů před konáním příslušné zkoušky.

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 Bezpečnostní služby (68-42-L/51),

•

současně s podpisem smlouvy je nutné uhradit školné ve výši 6.600,- Kč za 1. pololetí školního
roku 2021/2022,

Tel. + fax:

353585603

E-mail: vendulapusova@trivis.cz

TRIVIS – STŘEDNÍ ŠKOLA VEŘEJNOPRÁVNÍ
KARLOVY VARY, S.R.O.
IČO: 26325233

T. G. Masaryka 1/559, 360 01 Karlovy Vary

Zapsána dne 31.08.2005 v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 13486

SHORA UVEDENÁ KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU DÁLKOVÉHO STUDIA
PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
JSOU PLATNÁ POUZE PRO 1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ.

V Karlových Varech dne 22. 01. 2021
Mgr. Vendula Pušová
ředitelka školy
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