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ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY  

č. 03/2021  

VYHLÁŠENÍ TERMÍNŮ ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 

 PRO OBOR BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST 68-42-M/01 

 
 

V souladu s článkem Opatřením obecné povahy MŠMT č.j. MSMT-4337/2021-6 vydaného dne 15.03.2021 

rozhodla ředitelka školy vyhlášení termínů školní přijímací zkoušky pro obor vzdělávání 

Bezpečnostně právní činnost 68-42-M/01 takto: 

 

 

ŘÁDNÝ TERMÍN: 

 

07.05.2021 pro uchazeče, kteří na přihlášce uvedli TRIVIS – SŠV Karlovy Vary, s.r.o. jako 1. v pořadí 

 

10.05.2021 pro uchazeče, kteří na přihlášce uvedli TRIVIS – SŠV Karlovy Vary, s.r.o. jako 2. v pořadí 

 

 

NÁHRADNÍ TERMÍN: 

 

04.06.2021 pro uchazeče, kteří na přihlášce uvedli TRIVIS – SŠV Karlovy Vary, s.r.o. jako 1. v pořadí 

 

07.06.2021 pro uchazeče, kteří na přihlášce uvedli TRIVIS – SŠV Karlovy Vary, s.r.o. jako 2. v pořadí 

 

 

Uchazeč koná školní přijímací zkoušku jeden krát, tedy pouze v termínu pro něj určeném. 

 

Odůvodnění: 

 

Ředitelka školy stavila termíny školní přijímací zkoušky v souladu s OOP MŠMT čj. MSMT-4337/2021-6 ze 

dne 15.03.2021, tak aby termíny nebyly v kolizi s termíny JPZ konanými na jiných středních školách. Pro 

řádný i náhradní termín jsou stanoveny vždy termíny dva, přičemž platí, že první termín je určen pro 

uchazeče, kteří školu TRIVIS – SŠV Karlovy Vary, s.r.o. uvedli na přihlášce ke studiu na prvním místě a 

druhý termín je pak určen pro ty uchazeče, kteří školu TRIVIS – SŠV Karlovy Vary, s.r.o. uvedli na 

přihlášce ke studiu na druhém místě. Toto samé pravidlo následně platí pro případ využití náhradního 

termínu školní přijímací zkoušky. 

 

Uchazeč koná školní přijímací zkoušku jeden krát, tedy pouze v termínu pro něj určeném.  

 

Každému uchazeči bude doručena pozvánka ke školní přijímací zkoušce spolu s časovým 

harmonogramem zkoušky, a to nejdéle 14 dnů před jejím konáním.  

 

V Karlových Varech dne 19.03.2021 

 

 

 

        Mgr. Vendula Pušová, ředitelka školy 
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