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SMĚRNICE
ředitele školy č. 1/2022
upravující přijímací řízení pro školní rok 2022/2023
V souladu s ust. §§ 20 a 59 až 60g zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, §§ 1 až
3 a 12 až 15 vyhlášky MŠMT č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve
znění pozdějších předpisů,
vydávám
tuto směrnici, kterou se upravuje organizace prvního kola přijímacího řízení a stanoví:
a) jednotná kritéria přijímání do oboru vzdělání a formy vzdělávání a způsob hodnocení jejich
splnění,
b) předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru vzdělání a formy vzdělávání.
I.
Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení
Dnem zveřejnění této směrnice vyhlašuji první kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání:
68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost, forma vzdělávání: 4-letá denní.
II.
Obsah a harmonogram přijímacího řízení
a) V termínu do 1. března 2022 musí zákonný zástupce nezletilého uchazeče, případně zletilý
uchazeč (nebo jiná osoba na základě plné moci) podat přihlášku ke vzdělávání řediteli střední
školy. Přihláška uchazeče musí být doručena na předepsaném tiskopisu, potvrzeny základní
školou (včetně hodnocení jednotlivých pololetí s uvedeným průměrem), ze které se žák hlásí
a opatřeny lékařským potvrzením. Každému uchazeči bude podle pořadí přijetí jeho přihlášky
přiděleno registrační číslo, které mu bude písemně doručeno spolu s pozvánkou k jednotným
přijímacím zkouškám, nejpozději 14 dní před jejich konáním. Pozvánka bude obsahovat veškeré
potřebné informace.
b) Každý uchazeč je povinen absolvovat jednotnou přijímací zkoušku (dále jen „JPZ“), jež 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 v délce 60 minut
a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v délce 70 minut (zajišťuje
Cermat).
c) Uchazeči o studium budou přijímáni na základě výsledků JPZ (zisk max. 60 bodů) a výsledků
vzdělání na základní škole za I. pololetí a II. pololetí předposledního ročníku povinné školní
docházky a za výsledky vzdělávání na základní škole za I. pololetí posledního ročníku

-2povinné školní docházky (zisk max. 40 bodů). Uchazeč může získat maximálně 100 bodů.
Minimální počet bodů pro přijetí uchazeče není stanoven.
d) O výsledku přijímacího řízení (přijetí/nepřijetí) budou uchazeči a jejich zákonní zástupci
informováni do dvou pracovních dnů po zpřístupnění výsledků jednotné přijímací zkoušky
Centrem. Seznam přijatých uchazečů, vedených pod registračním číslem, bude vyvěšen na
vnější stěně budovy školy tak, aby byl čitelný z veřejně přístupného místa, a dále zveřejněn na
webových stránkách školy (trivisbrno.cz), v sekci „Aktuality“.
III.
Jednotná kritéria pro stanovení pořadí uchazečů o studium
Pořadí uchazečů o studium bude stanoveno na základě bodového hodnocení, které vychází
z výsledků:
A) JPZ
Tabulka bodového hodnocení
Výsledek JPZ (v % )
získané body

100-86
60

85-71
50

70-56
40

55-41
30

40-26
20

25-11
10

10-0
0

Body budou přiděleny dle průměrného procentuálního zisku z obou testů.
B) vzdělání na základní škole za I. pololetí a II. pololetí předposledního ročníku povinné školní
docházky a za výsledky vzdělávání na základní škole za I. pololetí posledního ročníku povinné
školní docházky (z těchto výsledků se vypočítá průměrný prospěch za všechna 3 pololetí)
Tabulka bodového hodnocení
Průměrný prospěch
získané body

do 1,20
40

do 1,40
34

do 1,60
28

do 1,80
22

do 2,00
16

do 2,20
10

do 2,40
4

nad 2,40
0

V případě rovnosti bodů, dosažených za výsledky JPZ a výsledků vzdělání na základní škole, bude
rozhodováno dle těchto kritérií:
v 1. pořadí - vyšší počet bodů za výsledky vzdělání na základní škole (průměrný prospěch)
ve 2. pořadí - vyšší počet bodů za výsledky JPZ
ve 3. pořadí - vyšší počet bodů za výsledky vzdělání na základní škole za I. pololetí posledního
ročníku povinné školní docházky
IV.
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru vzdělání a formy vzdělávání
Dle předpokladu bude do oboru vzdělání: 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost, forma
vzdělávání: 4-letá denní, přijímáno 30 uchazečů.
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Dle Nařízení vlády č. 211/2010 Sb. vylučují studium daných oborů:
a) závažné duševní nemoci a poruchy chování
b) nemoci vylučující splnění podmínek stanovených zvláštními právními předpisy pro výkon
povolání, na které bude uchazeč připravován v daném oboru vzdělání v případě, že je nezbytné
postupovat podle § 67 odst. 2, věta druhá školského zákona („Žák nemůže být uvolněn
z předmětu rozhodujícího pro odborné zaměření absolventa“)
V.
Další informace k přijímacímu řízení
Součástí přihlášky ke vzdělávání uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami je doporučení
školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího
řízení.
V případě nenaplnění kvóty počtu přijímaných uchazečů v prvním kole přijímacího řízení bude
v přiměřené době vyhlášeno druhé kolo přijímacího řízení.

Mgr. Milan Čermák
ředitel školy

