
 
  

 

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 

pro obor Bezpečnostně právní činnost 

ŠVP Bezpečnostně právní činnost 

 

 

Ředitel Střední školy Kateřinky - Liberec, s.r.o., Ing. Roman Bečka v souladu s §60 odst. 4 zákona  

č. 561/2004 Sb., vyhlašuje jednotná kritéria přijímacího řízení pro všechny uchazeče přijímané 

v prvním a dalších kolech přijímacího řízení do 1. ročníku denního studia níže uvedeného oboru 

vzdělání zakončeného maturitní zkouškou pro školní rok 2023/2024. 

 

čtyřletý maturitní obor: 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost  

Školní vzdělávací program: Bezpečnostně právní činnost  

forma studia: denní 

předpokládaný počet přijímaných uchazečů v 1. kole: 30 

 

Uchazeči o přijetí budou přijímáni podle níže uvedených kritérií:  

 

a) hodnocení ze základní školy na vysvědčení za 1. pololetí posledního ročníku před konáním 

přijímacího řízení. 

max. počet bodů 4 

 

b) výsledky jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky  

max. počet bodů 100 

 

c) výsledky školní přijímací zkoušky zaměřené na fyzickou zdatnost uchazečů  

max. počet bodů 54 

 

běh na 1000 m   0 - 25 bodů 

shyby – chlapci   0 - 9 bodů 

šplh na tyči – dívky  0 - 9 bodů 

plavání 100 m  0 - 20 bodů 

 

d) další skutečnosti osvědčující vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče, které je možné 

doložit dlouhodobou aktivní činností ve spolcích a sdruženích, účastí a umístěním  

ve vědomostních a sportovních soutěžích souvisejících s oborem studia. (zašlete 

s přihláškou jako samostatnou přílohu) - není povinné:  

max. počet bodů 2  

 

Bodové hodnocení jednotlivých disciplín testů zdatnosti bude upraveno koeficientem, aby výsledky 

chlapců a děvčat byly bodově srovnatelné.  

Přijímací komise sestaví pořadí žáků podle bodového hodnocení jednotlivých kritérií.  

 

Při rovnosti bodů rozhoduje počet bodů v tomto pořadí:  

1. celkový počet bodů z jednotné přijímací zkoušky 

2. celkový počet bodů z fyzických testů zdatnosti 

3. počet bodů z aktivit, souvisejících s oborem studia  

 

 

 



 
Upozornění: 

Upozorňujeme, že v oboru Bezpečnostně právní činnost je pro přijaté žáky stanoveno školné ve výši 

1.500,- Kč měsíčně a škola uzavírá předem se zákonnými zástupci nezletilých žáků, případně se 

zletilými žáky „Dohodu o výchově a vzdělání“. Zasláním přihlášky ke studiu s tím vyjadřují uchazeči 

a zákonní zástupci souhlas. „Dohoda o výchově a vzdělání“ bude žákům zaslána společně 

s pozvánkou k přijímacím zkouškám.    

 

Na přihlášce je nutné potvrzení o zdravotní způsobilosti k danému oboru  od dětského - 

dorostového lékaře!!!  

 

  

V Liberci dne 20. září 2022 

 

     

 

 

 

 

Ing. Roman Bečka 

    ředitel školy   

 

 

 

 

 

 

       

 

 


