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Rozhodnutí ředitele 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-M/01 
Bezpečnostně právní činnost. 
 

Ve smyslu ustanovení § 59, 60 až 60g, § 64 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, 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-M/01 
„Bezpečnostně právní činnost“ (denní forma vzdělávání) pro školní rok 2022/2023 a stanovil 
jsem: 
 
1. Termíny konání jednotné přijímací zkoušky i školní přijímací zkoušky 
 
 První termín:  12. dubna 2022 
 Druhý termín: 13. dubna 2022 
 

Školní přijímací zkouška se koná v den konání jednotné přijímací zkoušky po 
absolvování jednotné přijímací zkoušky tak, aby se časově nepřekrývaly.  
 
2. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů v 1. kole přijímacího řízení 
 

maximálně 84 žáků – místo vzdělávání v Praze 
maximálně 26 žáků – místo vzdělávání v Sokolově 

 
3. Pokyny k vyplnění přihlášky ke vzdělávání – studiu 
 

Uchazeč o vzdělávání se závazně rozhodne o místě vzdělávání, a to buď v Praze, 
nebo na odloučeném pracovišti v Sokolově, přičemž vybrané místo vzdělávání 
bezpodmínečně uvede v příslušném formuláři "Přihláška ke vzdělávání - studiu" za název a 
adresu střední školy. Pokud přihláška nebude obsahovat požadovanou informaci, bude to 
posouzeno jako formální nedostatek a uchazeč bude vyzván k doplnění přihlášky. 
 
4. Jednotná kritéria přijímacího řízení a hodnocení výsledků 
 
4. 1 Hodnocení výsledků z předchozího vzdělávání 

Hodnotí se známky z předmětů: český jazyk a literatura, cizí jazyk, matematika, fyzika, 
chemie, přírodopis, dějepis, zeměpis a tělesná výchova za druhé pololetí 8. ročníku a první 
pololetí 9. ročníku. 

 
Za výsledky z předchozího vzdělávání může uchazeč získat maximálně 10 bodů. 

Přepočet bodů za dosažený prospěch z předchozího vzdělávání je uveden v příloze č. 1. 



4. 2 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 ředitel 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. 

 
V případech, kdy jednotnou přijímací zkoušku konají osoby, které získaly předchozí 

vzdělání ve škole mimo území České republiky, kterým se na žádost promíjí přijímací zkouška 
z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona, vytvoří ředitel 
ve spolupráci s Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání redukované hodnocení všech 
přijímaných uchazečů. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném 
oboru vzdělávání, škola u těchto osob ověří rozhovorem. 
 

4. 3 Školní přijímací zkouška 
  

Školní přijímací zkoušku tvoří test fyzické zdatnosti, který se skládá ze dvou disciplín: 
celostní motorický test a klik – vzpor ležmo. Celostní motorický test měří obratnost a silovou 
vytrvalost, prověřuje základní motoriku, nezaměřuje se jen na jednotlivé partie, ale jejich 
vzájemnou schopnost kooperace a koordinace. Klik – vzpor ležmo měří silovou vytrvalost, 
cvik je komplexně zaměřen na většinu svalových skupin. 

 
Za test fyzické zdatnosti může uchazeč získat maximálně 50 bodů. Hranice úspěšnosti 

testu fyzické zdatnosti je 20 bodů, přičemž musí každý uchazeč získat z každé disciplíny 
minimálně 5 bodů. Detailní popis disciplín a hodnocení výsledků je uvedeno v příloze č. 2. 
 

K vykonání školní přijímací zkoušky -  testu fyzické zdatnosti si uchazeči s sebou 
vezmou sportovní úbor a sportovní sálovou obuv. 

 
Celkově lze za přijímací řízení získat maximálně 160 bodů. 
 
4. 4 Hodnocení výsledků 

 
Pořadí uchazečů stanoví ředitel školy podle celkového součtu bodů dosažených 

v jednotlivých částech přijímacího řízení.  V případě, že více uchazečů získá stejný počet 
bodů, rozhoduje o pořadí uchazečů:  

a) dosažený vyšší počet bodů z celkových výsledků přijímací zkoušky (celkový součet 
bodů jednotné přijímací zkoušky a školní přijímací zkoušky), 



b) v případě rovnosti bodů podle písm. a) vyšší počet bodů ze školní přijímací zkoušky, 

c) v případě rovnosti bodů podle písm. a) a b) vyšší počet bodů z  jednotné přijímací 
zkoušky, 

d) v případě rovnosti bodů podle písm. a), b) a c) vyšší počet bodů z testu z českého 
jazyka a literatury jednotné přijímací zkoušky, 

e) v případě rovnosti bodů podle písm. a), b), c) a d) vyšší počet bodů z testu 
z matematiky jednotné přijímací zkoušky, 

f) v případě rovnosti bodů podle písm. a), b), c), d) a e) vyšší počet bodů z hodnocení 
výsledků z předchozího vzdělávání. 

Uchazeči, kteří ve školní přijímací zkoušce nesplní hranici úspěšnosti, nesplní 
podmínky přijímacího řízení. 

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

svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy a ředitel školy omluvu uzná, 
koná zkoušku v náhradním termínu. Neúčast nezletilého uchazeče omlouvá jeho zákonný 
zástupce. Náhradní termín pro konání přijímací zkoušky stanoví uchazeči ředitel školy. 
Přijímací zkouška v náhradním termínu se koná nejpozději do 1 měsíce po termínu konání 
řádné přijímací zkoušky. Pozvánku k vykonání přijímací zkoušky v náhradním termínu zašle 
ředitel školy nejpozději 7 dnů před jejím konáním. Za vážné důvody se nepovažuje konání 
přijímací zkoušky v jiné škole. 
 
5. Podání přihlášky ke vzdělávání – studiu  
 

Uchazeč odevzdá řediteli Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva 
vnitra v Praze pro první kolo přijímacího řízení řádně vyplněnou přihlášku ke vzdělávání, 
včetně podpisu uchazeče a jeho zákonného zástupce, závěru o zdravotní způsobilosti ke 
vzdělávání v oboru vzdělávání 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost s datem, razítkem a 
podpisem lékaře do 1. března 2022.  

 
        
   plk. Mgr. Radek Marcín, v. r. 

                statutární zástupce ředitele školy 
 

 

Zpracoval: Ing. Pavel Bradáč 

Za správnost: Mgr. Vladimír Franěk         
            vedoucí oddělení zabezpečení výuky 

 
 
Kontakt: Vyšší policejní škola a Střední policejní škola                                                       

Ministerstva vnitra v Praze                                                                                                   
Pod Táborem 102/5                                                                                                             
190 24 Praha 9                                                                                                                      
tel.: 234 145 371 (Ing. Pavel Bradáč)                                                                                    
e-mail: BradacP@skolamv.cz 



Příloha č. 1   

 

Hodnocení výsledků z předchozího vzdělávání (max. 10 bodů) 

 

Součet* Průměr Body 

18 1,00 10 

19 1,05 10 

20 1,11 10 

21 1,17 10 

22 1,22 9 

23 1,28 9 

24 1,33 9 

25 1,39 9 

26 1,44 8 

27 1,50 8 

28 1,56 8 

29 1,61 7 

30 1,67 7 

31 1,72 7 

32 1,78 6 

33 1,83 6 

34 1,89 6 

35 1,94 5 

36 2,00 5 

37 2,05 5 

38 2,11 4 

39 2,17 4 

40 2,22 3 

41 2,28 3 

42 2,33 2 

43 2,39 2 

44 2,44 1 

45 2,50 1 

více než 45 horší než 2,50 0 

 

 

*) Součet je součtem hodnot známek z II. pololetí 8. třídy a I. pololetí 9. třídy z následujících předmětů: 

český jazyk a literatura, cizí jazyk, dějepis, zeměpis, matematika, přírodopis, fyzika, chemie, tělesná 

výchova. 

 

 

 



  Příloha č. 2 

Test fyzické zdatnosti (max. 50 bodů) 

 

Celostní motorický test max. 25 bodů 

Klik – vzpor ležmo max. 25 bodů 

C E L K E M max. 50 bodů 

 

Celostní motorický test (opakovaně, 2 minuty) 

Zadání: střídat polohy v daném pořadí co nejrychleji za sebou se snahou o dosažení 

maximálního počtu poloh ve stoji spatném v čase 2 minut. 

Potřeby: žíněnky, stopky. 

Provedení: cvičící ze stoje spatného přechází přes dřep do lehu na břiše a zvedne ruce z 

podložky, přechází zpět přes dřep do stoje spatného, dále pokračuje přes dřep do lehu na 

napřímená záda, ruce se dotknou podložky podél těla a zpět přechází přes sed a dřep do 

stoje spatného. Každý stoj spatný je počítán jako jeden provedený cvik. 

Pravidla: každý uchazeč musí dodržet požadované polohy a způsob přechodu z jedné polohy 

do druhé, chybná provedení se nepočítají, jedná se o maximální počet provedených stojů 

spatných v čase 2 minut. 

Měření: za každý stoj spatný je počítán jeden provedený cvik, maximální počet se hodnotí 

dle dosaženého výkonu uvedeného v tabulce. 

Ověřovaná schopnost: obratnost a silová vytrvalost, prověřuje základní motoriku, nezaměřuje 

se jen na jednotlivé partie, ale jejich vzájemnou schopnost kooperace a koordinace. 

Hodnocení výsledků: 

Body Výkon Body Výkon 

1 12 - 13  13 36 - 37  

2 14 - 15  14 38 - 39  

3 16 - 17  15 40 - 41  

4 18 - 19  16 42 - 43 

5 20 - 21  17 44 - 45 

6 22 - 23  18 46 - 47 

7 24 - 25  19 48 - 49 

8 26 - 27  20 50 - 51 

9 28 - 29  21 52 - 53 

10 30 - 31  22 54 - 55 

11 32 - 33  23 56 - 57 

12 34 - 35  24 58 - 59 

  25 60 a více 



Klik – vzpor ležmo (opakovaně, 2 minuty) 

Zadání: maximální počet kliků bez přerušení, stanoveným způsobem a bez zapření nohou 

v čase 2 minut. 

Potřeby: žíněnky, atletický klobouček, tenisový míček (důležité pro kontrolu vzdálenosti 

hrudníku od země). 

Provedení: leh na břiše, pokrčené paže v šíři ramen opřít dlaněmi o zem, špičky prstů v úrovni 

ramen směřují vpřed, hlava je v prodloužení trupu. Dopnutím paží v loktech - vzpor ležmo a 

následném pokrčením paží v loktech - klik, s lehkým dotykem hrudníku o danou pomůcku a 

zpět do vzporu ležmo. Trup je zpříma, pánev se nevysazuje, ani neprohýbá1.  

Pravidla: každý uchazeč musí dodržovat správné provedení cviku, jedná se o maximální 

počet provedených kliků v čase 2 minut, chybná provedení se nepočítají. 

Měření: počet správně provedených cviků bez přerušení, maximální počet se hodnotí dle 

dosaženého výkonu uvedeného v tabulce. 

Ověřovaná schopnost: test ověřuje silovou vytrvalost, cvik je komplexně zaměřen na většinu 

svalových skupin. 

Hodnocení výsledků: 

Body Výkon Body Výkon 

1 6 13 26 – 27 

2 7 14 28 - 29 

3 8 15 30 - 31 

4 9 16 32 - 33 

5 10 - 11 17 34 - 35 

6 12 - 13 18 36 - 37 

7 14 - 15 19 38 - 39 

8 16 - 17 20 40 - 41 

9 18 - 19 21 42 - 43 

10 20 - 21 22 44 - 45 

11 22 - 23 23 46 - 47 

12 24 - 25 24 48 - 49 

  25 50  

 

                                                           
1 Nesprávná technika: 

 hlava je předkloněná, temenem k zemi nebo naopak zakloněná a pohled směřuje dopředu. 
 

 nestabilní lopatky s nejčastěji vystouplými vnitřními hranami a hrudní oblast mezi nimi je propadlá. 
 

 neaktivní břišní lis a nadměrná bederní lordóza. 
 

 vysazená nebo naopak podsazená pánev, často i flektované kyčelní klouby a vytváření pomyslných "střech". 



Organizace fyzických testů: první v pořadí bude proveden celostní motorický test, po jehož 

dokončení bude následovat odpočinek v délce 6 minut a poté bude proveden test klik – vzpor 

ležmo. Každý uchazeč má na provedení jednotlivé disciplíny pouze jeden pokus.  

Uvedený test fyzické zdatnosti (celostní motorický test a klik – vzpor ležmo) umožňuje 

uchazečům (dívkám i chlapcům) dosáhnout v celkovém hodnocení rovnocenných výsledků. 

 


