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POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY  
k organizačnímu zabezpečení  

a 
kritéria přijímacího řízení  

do 1. ročníku dálkového studia pro školní rok 2023/2024 
(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 
stanovila kritéria přijímacího řízení do 1. ročníku tříleté dálkové formy vzdělávání - obor Bezpečnostní 
služby (kód 68-42-L/51) pro školní rok 2023/2024. 
 
Podmínky pro přijetí ke studiu na SŠ:  
 

1. Úspěšné ukončení SOU doložením výučního listu,  
2. Zdravotní způsobilost ke studiu v daném oboru, 
3. Odevzdáním přihlášky ke studiu na střední škole ředitelce školy do 01. 03. 2023, 
4. Doklad o „Povolení k dlouhodobému pobytu“ u osob, které nejsou občany Evropské unie 

 
Uchazeči budou hodnoceni v souladu s ustanovením §60d odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů („dále jen školský 
zákon“) podle následujících kritérií: 
 
Prokázání vědomostních předpokladů pro studium, a to na základě výsledků přijímacího řízení 
s jednotnou přijímací zkouškou z českého jazyka a matematiky a výsledků vzdělávání dosažené ve třetím 
ročníku studia středního vzdělávání s výučním listem 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 25.  

 do 1,50 = 25 bodů 

 do 1,60 = 20 bodů 

 do 1,70 = 15 bodů 

 do 1,80 = 10 bodů 
 do 2,00 = 5 bodů 
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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. Jednotná přijímací zkouška – má za cíl ověřit předpoklady uchazeče ke vzdělávání na střední škole 

zakončené maturitní zkouškou. Skládá se z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a 
literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Obsah a forma 
přijímací zkoušky odpovídají rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání.  

 Test z českého jazyka (časový limit 70 minut) – hodnoceno 0-50 bodů 

 Test z matematiky (časový limit 60 minut) – hodnoceno 0-50 bodů 
 
Zkoušku úspěšně nevykonal a nebude přijat uchazeč, který získal: 

 Méně než 13 bodů z českého jazyka a literatury 
 Méně než 5 bodů z matematiky 

 
Školní přijímací zkouška se nekoná. 

 
3. Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče o vzdělávání 

v daném oboru (školní a mimo školní aktivity) – max. 15 bodů 
 
Praxe v oboru souvisejícím se  
zaměřením školy  

10 bodů 

Aktivní členství v organizacích SDH, 
záchranářských, kynologických, oddílech 
bojových sportů atd.  

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) hodnocení prospěchu ve třetím ročníku studia středního vzdělávání s výučním listem,  
 
ad 2) hodnocení jednotné přijímací zkoušky (součet bodů za testy z ČJL a MA)  
 
ad 3) další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče o vzdělávání 

v daném oboru (školní a mimo školní aktivity). 
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Při rovnosti bodů rozhodne lepší výsledek jednotné přijímací zkoušky a následně lepší průměr ve třetím 
ročníku studia středního vzdělávání s výučním listem. 
 
Váha jednotlivých kritérií: 
 
Maximální možný počet bodů   140 bodů  100% 
z toho 
a) výsledky JPZ – max.    100 bodů  71% 
b) výsledky vzdělávání na SŠ  - max.    25 bodů  18% 
c) školní a mimoškolní aktivity, zájmy, 
    a předpoklady ke studiu daného oboru – max. 15 bodů  11% 
 

Plánované počty přijímaných uchazečů v prvním kole přijímacího řízení 

Prvních 30 uchazečů 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. 

V případě nenaplnění kapacity školy bude vyhlášeno druhé kolo přijímacího řízení. 

Další informace: 
 
Podání přihlášky: 

 Termín: do 01. 03. 2023 
 
Termíny konání jednotné přijímací zkoušky: 

 1. termín: pátek 13. 04. 2023 – na škole uvedené v 1. pořadí 

 2. termín: pondělí 14. 04. 2023 – na škole uvedené v 2. pořadí 
 Náhradní termín: 10. 5. 2023 (první termín) a 11. 5. 2023 (druhý termín). 

 
Každý uchazeč má právo konat v 1. kole jednotnou přijímací zkoušku 2x (vždy na škole uvedené v prvním a 
druhém pořadí). Uchazeči se vždy započítává lepší výsledek testu z českého jazyka a matematiky bez ohledu 
na to, při kterém pokusu byl dosažen. 
Uchazeč, který nekonal jednotné přijímací zkoušky v řádném termínu, se musí písemně omluvit ředitelce 
školy do 3 dnů (stejný termín zkoušky na jiné škole není důvodem k uznání omluvy). 
V případě řádně omluveného termínu, má žák právo na termín náhradní. 
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Pozvánky k jednotné přijímací zkoušce 
Uchazečům bude zaslána pozvánka k vykonání přijímací zkoušky konané formou centrálně zadávaných 
jednotných testů z matematiky a českého jazyka a literatury. Pozvánka obsahuje údaje o konkrétních časech 
a místech učeben konání jednotné přijímací zkoušky. Pozvánka bude doručena nejpozději 14 dní před 
termínem konání této zkoušky. 
 
Poznámka 
Uchazečům, kteří nejsou státními občany České republiky a získali předchozí vzdělání v zahraniční škole 
nebo cizincům s dočasnou ochranou podle zákona § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022, jejich předchozí vzdělání 
proběhlo v České republice, se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách 
promíjí na žádost jednotná přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná 

pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem. Na základě tohoto 
rozhovoru může uchazeč získat max. 50 bodů. V případě hodnocení rozhovoru výsledkem neuspěl, 
uchazeč nesplnil kritéria přijímacího řízení a nebude ke vzdělávání přijat. Ředitelka školy pro hodnocení 
výsledku jednotné zkoušky cizinců, kteří nekonají zkoušku z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 
školského zákona, vytváří ve spolupráci s Centrem pořadí uchazečů na základě redukovaného hodnocení 
všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělání. Redukované hodnocení 
neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se 
použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů stanoveného podle § 60d odst. 3 školského 
zákona a podle § 14 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění 
vyhlášky č. 244/2018 Sb. Cizinci s dočasnou ochranou si mohou zvolit konání jednotné přijímací zkoušky 
z matematiky v ukrajinském jazyce. Tyto požadavky napíší na zadní stranu přihlášky. 
 
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 testu 
všeobecných znalostí o 10 minut, pokud si o to předem písemně požádají. 
Informovaný souhlas uchazeče o nutnosti asistenta při JPZ nebo psaní JPZ na PC, musí být učiněn ve škole a 
to nejpozději 10 dnů před konáním příslušné zkoušky. 

 

 

Výsledky přijímacího řízení 

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání zpřístupní školám výsledky jednotlivých zkoušek do 28. 04. 
2023.  

Škola v souladu s § 60d odst. 3, § 60e a §183 odst. 2 školského zákona zveřejní výsledky a seznam pořadí 
přijatých uchazečů nejpozději do dvou pracovních dnů od zpřístupnění výsledků Centrum. 

Seznam přijatých uchazečů pod registračním číslem bude vyvěšen na informační tabuli v budově školy (u 
vstupních dveří) a  zveřejněn na webových stránkách školy www.trivis-kv.cz  v sekci Aktuality po dobu 
minimálně 15 dnů.  
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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. Podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu má každý uchazeč, 
resp. jeho zákonný zástupce právo před vydáním rozhodnutí vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Na 
základě této skutečnosti bude všem zájemcům umožněno nahlédnutí do spisu (podkladových 
materiálů), a to v sekretariátu školy dne: 28.04.2023 v době od 11:00 do 14:00 hodin a 02.05.2023 
v době od 12:00 do 14:00 hodin. 

 

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitelky školy o výsledku přijímacího řízení lze podat dle § 83 
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. 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. 

 

Přijatí uchazeči budou následně  

 podepisovat Smlouvu o poskytnutí středního odborného vzdělání s maturitní zkouškou za úplatu ve 
tříleté dálkové 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 2023/2024  

 

 
Shora uvedená kritéria přijímacího řízení do 1. ročníku dálkového studia pro školní rok 

 
2023/2024 jsou platná pouze pro 1. kolo přijímacího řízení. 

 
 
 
V Karlových Varech dne 27. 01. 2023 
 
 
 
 
Mgr. Vendula Pušová 
ředitelka školy 
 
 


