
 
 

             TRIVIS – Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola  

bezpečnosti silniční dopravy Jihlava, s. r. o., 

Brněnská 68,  586 01  Jihlava 

IČO 27 71 12 34, tel.  /fax: 567 215 764 
Email : jihlava@trivis.cz 

  http://www.trivisjihlava.cz 

 

 

Pokyn ředitele školy  
k organizačnímu zabezpečení prvního kola přijímacího řízení  

a stanovení jeho kritérií (obor vzdělávání 68-42-L/51 Bezpečnostní služby) 
pro školní rok 2020/2021 

 

 

V souladu s §§ 59 až 60g a 83  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 

353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání,  s t a n o v í m :  

 

1) Podmínky přijetí  

 

a) Úspěšné ukončení středního vzdělání s výučním listem v délce 3 let (doloženo výučním 

listem). 

b) Zdravotní způsobilost pro studium daného oboru. 

c) Doklad o „Oprávněnosti pobytu na území České republiky“ u osob, které nejsou občany 

Evropské unie, dle §20 odst.3 

 

2) Kritéria přijímacího řízení  
 

a) Prokázání vědomostních předpokladů  pro studium oboru „Bezpečnostní služby“, a to na 

základě výsledků přijímacího řízení s jednotnou přijímací zkouškou z českého jazyka a 

matematiky a výsledků dosažených ve třetím ročníku studia středního vzdělání s výučním 

listem. 

b) Prokázání vhodných schopností a zájmů pro studium oboru „Bezpečnostní služby“. 

c) 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.  

Výsledky jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky 

- písemný test z matematiky (časový limit 70 minut) …….  max. 50 bodů 

- písemný test z českého jazyka (časový limit 60 minut) … max. 50 bodů  

d) Výsledky vzdělávání dosažené ve třetím ročníku studia středního vzdělání s výučním 

listem.……. max. 50 bodů při aritmetickém průměru 1,00 a 0 bodů při aritmetickém 

průměru 2,67 a horším.  

Vzorec pro výpočet bodů       Počet bodů = 50 - [(průměr - 1,00) x 30] 

e) 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, atd.  

5 bodů 

 

mailto:jihlava@trivis.cz
http://www.trivisjihlava.cz/


 
 

                                                          -2- 
 

3)  Zdravotní způsobilost pro studium oboru 68-42-M/01 dle Nařízení vlády č.211/2010Sb. 

    Zdravotní omezení vylučující 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. 

    Poznámka 

- § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona: „Žák nemůže být uvolněn z předmětu 

rozhodujícího pro odborné zaměření absolventa.“ 

4) Váha jednotlivých kritérií 

  Maximální možný počet bodů ………………………… 165 bodů  ……..…….  100%  

  z toho 

a) Výsledky jednotné přijímací zkoušky -  max. …………….… 100 bodů   … 60,6%  

b) Výsledky vzdělávání na střední škole s výučním listem - max.  50 bodů   …30,3% 

c) Předpoklady které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče o vzdělávání 

v daném oboru – max. ……………………………………….  15 bodů   …  9,1% 
  

5) Hodnocení výsledků přijímacího řízení 

a) Výsledky jednotné přijímací zkoušky  

b)   Výsledky vzdělávání na střední škole s výučním listem  

a) Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče o 

vzdělávání v daném oboru  
 

 5.1.) Doplňková kritéria v rozhodování při rovnosti bodů 

V případě rovnosti bodů bude rozhodováno: v 1.pořadí dle výsledků vzdělávání na střední škole  

                                                                        v 2.pořadí dle výsledků jednotné přijímací zkoušky 

 

6)  Průběh, organizace a termíny konání přijímacího řízení pro 1. kolo 

Podání přihlášky 

▪ Termín: do 1. března 2020. 
 

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky 

▪ Termín: úterý 14. 4. 2020  
 

Místo konání jednotné přijímací zkoušky 

▪ Budova Trivis- SŠVP a VOŠ, Brněnská 68, Jihlava 
 

Poznámka 

- Konkrétní časy a místa učeben konání jednotné přijímací zkoušky budou uchazečům sděleny 

písemnou formou v pozvánce k přijímacímu řízení, která bude uchazeči doručena nejpozději  

14 dní před termínem konání této zkoušky. 

- Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami předkládá podle § 1 odst. 1 písmeno h) 

vyhlášky č.353/2016 doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná 

opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení k přihlášce ke střednímu vzdělávání, které 

mu vydá školské poradenské zařízení. 

- 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.  

- Uchazeči, který získal předchozí vzdělání v zahraniční škole, se podle §20 odst.4, zákona 

561/2004 Sb., při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách promíjí na žádost 

přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro 

vzdělávání v daném oboru vzdělání, bude ověřena rozhovorem před přijímací komisí. 

Ředitel školy zpracuje redukované hodnocení, které bude zahrnuto do výsledného pořadí 

uchazečů podle §60d odst.3 zákona 561/2004 Sb. 
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Náhradní termín 

▪ Uchazeč, který nekonal jednotné přijímací zkoušky v řádném termínu se musí písemně 

omluvit řediteli školy do 3 dnů. 

▪ Náhradní termín: středa 13. 5. 2020   
 

7) Plánované počty přijímaných uchazečů v prvním kole přijímacího řízení 

▪ Plánovaný počet přijímaných uchazečů pro první kolo přijímacího řízení do prvního ročníku 

střední školy, oboru vzdělávání 68-42-L/51 „Bezpečností služby“ pro školní rok 2020/2021 

byl stanoven na 30 uchazečů. 

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

▪ Minimální počet uchazečů pro otevření prvního ročníku střední školy, oboru vzdělávání            

68-42-L/51 „Bezpečností služby“ pro školní rok 2020/2021 byl stanoven na 15 uchazečů. 

 

 

8) Vyhlášení výsledků přijímacího řízení 

▪ Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání zpřístupní školám výsledky jednotlivých 

zkoušek:  

a) Za řádný termín         - dne 28. 4. 2020 do 12:00 hodin 

b) Za náhradní termín    - dne 20. 5. 2020 do 08:00 hodin 
 

▪ Škola v souladu s § 60d odst.3, § 60e a §183 odst.2 školského zákona zveřejní výsledky a 

seznam pořadí přijatých uchazečů do dvou pracovních dnů po zpřístupnění výsledků 

Centrem, to je do 30. 4. 2020. 
 

▪ Seznam přijatých uchazečů, jejich pořadí a procentuální výsledky budou zveřejněny: 

a)  na webových stránkách školy 

b)  tištěné podobě ve veřejně přístupných prostorách školy 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. 

 

▪ Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele o výsledku přijímacího řízení lze podat dle 

§ 83/1 z. č. 500/2004 Sb. ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání se 

podává ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odbor školství, mládeže a tělovýchovy, a to 

podáním učiněným u školy, která rozhodnutí vydala. 

 

 

 

 

 

V Jihlavě 10. ledna 2020 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    _______________________                                                                                                  

 

                                                                                                          Ing. Dušan Hasoň 

                                                                                                                 ředitel školy 


