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Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021 – dálkové studium 
 
 

Počet přijímaných žáků ke studiu ve školním roce 2020/2021  30 žáků 

 

Obor vzdělání: 68-42-L/51 Bezpečnostní služby   

     nástavbová dálková forma vzdělávání, 3 roky  
 

Ředitelka školy v souladu s ustanovením § 60 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., zákon o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve 

znění dalších předpisů, a Vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu 

vzdělávání, v platném znění, a Zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, a Zákonem č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,  

vyhlašuje pro 1.kolo přijímacího řízení následující kritéria:   
 

Podmínky přijetí: 

1) Vyučení v tříletém oboru vzdělání, zakončené závěrečnou zkouškou.     

(Doklad o vyučení v daném oboru vzdělání musí uchazeč o studium předložit nejdéle 

v den, kdy se stane žákem školy). 
 

2) Kladný lékařský posudek o zdravotní způsobilosti pro zvolený obor vzdělání.   
 

3) Prokázání vědomostních předpokladů pro studium, a to na základě přijímacího řízení 

se školní přijímací zkouškou z českého jazyka a literatury, všeobecných předpokladů 

pro studium, výsledků vzdělávání  v tříletém oboru vzdělání zakončeném závěrečnou 

zkouškou.   
 

4) Předložení dokladu o „Oprávněnosti pobytu na území České republiky“ u osob, které 

nejsou občany Evropské unie, dle §20 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., zákon o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), ve znění dalších předpisů.  

 

Pro 1. kolo přijímacího řízení stanovuji:  

1) V přijímacím řízení pro školní rok 2021/ 2022 se jednotná přijímací zkouška nekoná, 

je nahrazena školní přijímací zkouškou.  

2) Školní přijímací zkouška se koná formou písemného testu z Českého jazyka a 

literatury; dále z testu Obecných předpokladů pro studium v rozsahu učiva dané 

rámcovým vzdělávacím programem pro základní školy.  

Termíny: 1. termín – 14. dubna 2021 

                2. termín – 26. dubna 2021             

3) V případě, že počet přihlášek uchazečů do 1. kola přijímacího řízení je nižší nebo 

roven předpokládanému počtu přijímaných uchazečů, který byl vyhlášen, může 

ředitelka školy rozhodnout o nekonání školní přijímací zkoušky formou písemných 

testů. Tuto informaci je povinna zveřejnit na webových stránkách školy do 8. března 



2021 a bezodkladně, nejpozději však do 19. března 2021, ji sdělit uchazečům o 

vzdělávání.  

Ostatní vyhlášená kritéria by v tomto případě zůstala v platnosti pro přijímací řízení. 

 
 

Pořadí uchazečů bude sestaveno sestupně součtem výsledků dle následujících kritérií:  

1) Písemný test z českého jazyka a literatury     max. 50 bodů 

Test bude vyhodnocen vyučujícími školy. 
 

2) Písemný test ze všeobecných předpokladů pro studium  max. 50 bodů  

Test bude vyhodnocen vyučujícími školy. 
 

3) Výsledky vzdělávání v 1. pololetí 3. ročníku SŠ   max. 20 bodů 

 1,00 - 1,29 20 bodů 

 1,30 - 1,49  17 b. 

 1,50 - 1,69  15 b.  

 1,70 - 1,79  13 b.  

 1,80 - 1,99 11 b. 

 2,00  a výše   0 b.  

 

Maximální možný počet bodů je 120, podíl školní přijímací zkoušky (100 bodů)  

je  83,3 %.   

Celkové hodnocení je součtem hodnocení výsledků vzdělávání na SŠ a hodnocení výsledků 

školní přijímací zkoušky. Uchazeč o studium musí splňovat podmínky přijetí. 
 

Úprava hodnocení výsledků jednotné zkoušky cizinců  

Ředitelka školy pro hodnocení výsledku školní přijímací zkoušky cizinců, kteří nekonají 

zkoušku z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona, vytváří pořadí 

uchazečů na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím 

řízení do daného oboru vzdělání a dalších kritérií přijímacího řízení (viz pořadí uchazečů bod 

3). V dalších kritériích přijímacího řízení (viz pořadí uchazečů bod 3) bude hodnocení za 

český jazyk a literaturu nahrazeno hodnocením uchazeče za předmět, který je jeho mateřským 

jazykem.  

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.  
 

V případě uchazeče s cizím nebo českým státním občanstvím, který získal předchozí vzdělání 

ve škole mimo území České republiky a požádal o prominutí konání přijímací zkoušky 

z českého jazyka a literatury dle § 20 odst. 4 věta druhá a § 59 odst. 1 školského zákona, 

způsobilost vzdělávat se v českém jazyce se ověřuje formou rozhovoru před přijímací komisí 

(max. 50 bodů). 
 

Při rovnosti bodového ohodnocení dvou a více uchazečů je postupováno dle 

následujících kritérií:  
 

1) Hodnocení písemného testu z českého jazyka a literatury při přijímacích zkouškách  – 

školní přijímací zkouška.  
 



2) Hodnocení písemného testu z matematiky při přijímacích zkouškách  – školní 

přijímací zkouška.  

Zápisový lístek se pro tuto formu vzdělávání nepředává.  
 

Výsledky přijímacího řízení 

 

O výsledku přijímacího řízení (Rozhodnutí o přijetí) budou uchazeči informováni nejdříve 

28.4.2021, nejpozději do 30.4.2021.  

   Pořadí uchazečů bude vedeno pod registračním číslem, které bude uchazeči písemně 

doručeno. Pořadí přijatých uchazečů bude vyvěšeno na webových stránkách školy v sekci 

přijímací řízení a na informační tabuli v budově školy.  

   Prvních 30 žáků bude přijato, další budou vedeni jako náhradníci. V případě, že některý 

z 30-ti přijatých uchazečů  odstoupí, na jeho místo postoupí další v pořadí.  

   V případě nenaplnění počtu žáků povoleného pro školní rok 2021/2022 dle výše uvedených 

kritérií mohou být vyhlášena další kola přijímacího řízení.  

 

 

Třebechovice pod Orebem, 25. 01. 2021   Mgr. Stanislava Šůlová, v.r. 

               ředitelka školy    


