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Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022
1)

Dny otevřených dveří (DOD):

14.10.2020, 11.11.2020, 16.12.2020, 13.1.2021 a 3.2.2021
Z důvodu nouzového stavu a zákazu vstupu žáků a osob do školy, není možné pořádat Den otevřených
dveří osobně tak jak je obvyklé. Prosím zájemce o studium na naší škole, aby vyplnili online dotazník,
který je na našem webu www.ssdvs.cz na titulní straně. Dotazník bude zpřístupněn vždy v den DOD a
nahradí pohovor s ředitelkou školy a zájemce tím splní jedno z kritérií přijetí na školu.
Online dotazník k DOD bude aktivní pouze v příslušný DOD, za podmínek určené ředitelkou školy !
Jakmile bude škola opět otevřena, nahradí se neuskutečněné DOD osobním setkáním (sledujte web školy).
2)

Přijímání přihlášek ke studiu

Od 1.2.2021 do 1.3.2021 bude probíhat přijímání přihlášek ke studiu. Přihlášky přijímá osobně ředitelka
školy. Rozpis dní a časů přijímání přihlášek bude zveřejněn na webu školy (www.ssdvs.cz) dne 25.1.2021.
Přihlášky ke studiu vydává základní škola. Pokud se rozhodnete pro obor Bezpečnostně právní činnost,
přihlášku musí potvrdit lékař, s tím, že je uchazeč schopný studia (oboru).
3) Od 1.3.2021 do 10.3.2021 přihlášky zpracovává naše škola a odesílá do Cermatu.
4) Počátkem dubna Vám odešleme e-mailem (uveden na přihlášce) pozvánku k přijímacímu řízení.
5) Termíny konání přijímací zkoušky (i pro nástavbové studium):
1. termín
2. termín

dne 12.4.2021
dne 13.4.2021

Náhradní termín:
1. termín
2. termín

dne 12.5.2021
dne 13.5.2021

6) Dne 28.4.2021 pošle Cermat výsledky přijímacích zkoušek z ČJE a MAT.
7) Nejpozději dne 30.4.2021 škola zveřejní celkové výsledky přijímacího řízení.
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8) Kritéria určená školou k přijímacímu řízení pro školní rok 2021/2022
8.1) Pohovor na DOD- 20 bodů (a) 10 bodů - návštěva DOD, b) 10 bodů – pohovor) – nahrazeno online
dotazníkem
8.2) Hodnocení výsledků ze ZŠ - 20 bodů (a) 10 bodů - průměr 1. pololetí z předposledního ročníku ZŠ,
b) 10 bodů - průměr 1. pololetí z posledního ročníku ZŠ)
průměr

Ø do 2,00
Ø do 2,20
Ø do 2,50
>Ø 2,50

1. pololetí
předposledního
ročníku ZŠ
10 bodů
7 bodů
5 bodů
1 bod

8.3) Hodnocení z přijímacích testů z ČJE a MAT

1. pololetí posledního
ročníku ZŠ

celkem

10 bodů
7 bodů
5 bodů
1 bod

20 bodů
14 bodů
10 bodů
2 body

60 bodů

8.4) Bodová hranice pro přijetí:
a) obor Veřejnosprávní činnost
b) obor Bezpečnostně právní činnost

max. 100 bodů
max. 100 bodů

min. 50 bodů
min. 50 bodů

c) na ročníkových vysvědčeních nesmí být nedostatečná
Zasáhne-li do přijímacího řízení Vládní opatření, budou kritéria přijetí či termíny přizpůsobeny aktuální
situaci.

Dne 19.10.2020

Ing. Vladimíra Ilievová
ředitelka školy
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