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Rozhodnutí ředitelky Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra 
v Praze o vyhlášení 1. kola přijímacího řízení a podmínkách přijetí ke střednímu 
vzdělávání s maturitní zkouškou do prvního ročníku oboru vzdělávání 68-42-L/51 
Bezpečnostní služby  
 

Ve smyslu ustanovení § 59, 60 až 60f, § 64, § 80 a § 165 odst. 2 písm. f) zákona                       
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(dále jen školský zákon), v platném znění, ve smyslu ustanovení § 11 čl. 1 c) vyhlášky                             
č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra ČR 
provádějí některá ustanovení školského zákona, v platném znění, vyhlašuji 1. kolo 
přijímacího řízení do prvního ročníku oboru 68-42-L/51 „Bezpečnostní služby“ (dvouleté 
kombinované studium) pro školní rok 2023/2024.  

 
Vzdělávání v tomto oboru je určeno pro doplnění žádoucího stupně vzdělání již 

přijatých příslušníků Policie České republiky, kteří získali střední vzdělání s výučním 
listem.  
 
 Do výše uvedeného oboru vzdělávání budou přijati uchazeči, kteří splní 
následující kritéria: 
 
Uchazeči: 
 

a) včas podali řádně vyplněnou přihlášku ke studiu, 
 

b) jsou absolventy středního vzdělání s výučním listem, 
 

c) jsou příslušníky Policie České republiky ustanovení na služebním systemizovaném 
místě, pro které je stanovena služební hodnost referent, který splnil odborný 
požadavek a získal potřebnou kvalifikaci podle § 19 zákona č. 361/2003 Sb.,                               
o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, v platném znění, a je 
absolventem kurzu Základní odborné přípravy (ZOP); osvědčení o absolvování kurzu 
kvalifikační přípravy ZOP doloží nejpozději do 31. 8. 2023, 

 
d) podle výsledků jednotné přijímací zkoušky se umístili do předem stanoveného 

předpokládaného maximálního počtu přijímaných uchazečů pro příslušný školní rok. 
 
Stanovila jsem: 

1. Termín konání jednotné přijímací zkoušky 13. dubna 2023. 
   
2. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů v 1. kole přijímacího řízení 
     
    maximálně 28 žáků – místo vzdělávání v Praze. 



 
3. Jednotná kritéria přijímacího řízení a hodnocení výsledků 
 
3. 1 Jednotná přijímací zkouška 
  

Jednotná přijímací zkouška se skládá z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český 
jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Test 
z českého jazyka a literatury trvá 60 minut. Test z matematiky trvá 70 minut. U uchazečů 
se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitelka školy podle vyjádření školského 
poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce, o uzpůsobení podmínek pro konání 
jednotné zkoušky.  

 
Testy jednotné přijímací zkoušky jsou zpracovány v rozsahu učiva celého Rámcového 

vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, 
jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledků zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků 
vzdělávání.  
 

Za test z českého jazyka a literatury může uchazeč získat maximálně 50 bodů a za test 
z matematiky maximálně 50 bodů. Za  jednotnou přijímací zkoušku lze získat celkem 
maximálně 100 bodů. 
 

Celkově lze za přijímací řízení získat maximálně 100 bodů. 
 
3. 2 Hodnocení výsledků 

 
Pořadí uchazečů stanoví ředitelka školy podle celkového součtu bodů dosažených 

v jednotné přijímací zkoušce.  V případě, že více uchazečů získá stejný počet bodů, 
rozhoduje o pořadí uchazečů dosažený vyšší počet bodů z písemného testu ze vzdělávacího 
oboru Český jazyk a literatura. V případě, že více uchazečů získá stejný počet bodů ze 
vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura, rozhoduje pak o pořadí uchazečů dosažený 
vyšší počet bodů ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. 

 
Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostaví, 

svou neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluví ředitelce školy a ředitelka školy tuto omluvu 
uzná, koná zkoušku v náhradním termínu.  

 
Náhradní termín pro konání jednotné přijímací zkoušky je 10. května 2023.  

 
Pozvánku k vykonání přijímací zkoušky v náhradním termínu zašle ředitelka školy 

nejpozději 7 dnů před jejím konáním. Za vážné důvody se nepovažuje konání přijímací 
zkoušky v jiné škole. 
 
4. Podání přihlášky ke vzdělávání – studiu  
 

Uchazeč odevzdá ředitelce Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva 
vnitra v Praze pro první kolo přijímacího řízení řádně vyplněnou přihlášku ke vzdělávání 
včetně posudku o splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče o obor vzdělávání                    
68-42-L/51 Bezpečnostní služby do 1. března 2023.  

Přílohou přihlášky bude úředně ověřená kopie výučního listu a osvědčení                                       
o absolvování základní odborné přípravy (ZOP), rovněž úředně ověřená kopie rozhodnutí 



služebního funkcionáře, kterým byl uchazeč ustanoven na požadované systemizované 
služební místo, pro které je stanovena služební hodnost referent, popřípadě originál potvrzení 
Policie České republiky, ze kterého bude vyplývat požadovaná skutečnost. Osvědčení o 
absolvování ZOP je uchazeč povinen předložit na sekretariát školy nejpozději do 31. 8. 2023.  
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