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Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově
Zlínská 991, 769 01 Holešov, ID datové schránky: nkbkgcb,
tel. 573 324 111, fax. 573 324 103, e-mail: sekret@spshol.cz,

Č. j. VPŠH-130-1/2022-VZ-OZV
Holešov 20. ledna 2022
Počet listů: 3
Přílohy: 2/3

Rozhodnutí ředitele Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra
v Holešově o vyhlášení 1. kola přijímacího řízení a podmínkách přijetí ke střednímu
vzdělávání s maturitní zkouškou do prvního ročníku oboru vzdělání 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. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení
ke střednímu vzdělávání, vyhlášky č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení
zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, v platném
znění a rozhodnutí zřizovatele Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva
vnitra v Holešově o maximálním počtu přijímaných uchazečů vyhlašuji 1. kolo přijímacího
řízení do prvního ročníku oboru vzdělání 68-42-M/01 „Bezpečnostně právní činnost“ (denní
forma vzdělávání) pro školní rok 2021/2022 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:
maximálně 120 žáků
3. Jednotná kritéria přijímacího řízení
3. 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.
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3. 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 vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem.
3. 3 Školní přijímací zkouška
Školní přijímací zkoušku tvoří test fyzické zdatnosti, který se skládá ze dvou disciplín:
člunkový běh 4 x 10 m a běh na 1000 m. Člunkový běh 4 x 10 m je testem silově
rychlostních schopností uchazeče se zaměřením na koordinaci pohybu. Běh na 1000 m je
test měřící individuální výkonnostní úroveň funkčního potenciálu se zaměřením
na střednědobou vytrvalost a morálně volní vlastnosti.
Za test fyzické zdatnosti může uchazeč získat maximálně 50 bodů. Hranice úspěšnosti
testu fyzické zdatnosti je 20 bodů. Detailní popis disciplín a hodnocení výsledků jsou
uvedeny v příloze č. 2.
K vykonání školní přijímací zkoušky - testu fyzické zdatnosti si uchazeči s sebou
vezmou sportovní úbor a sportovní sálovou a běžeckou obuv.
Celkově lze za přijímací řízení získat maximálně 160 bodů.
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,
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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
a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, 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.
Uchazeč odevzdá řediteli Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva
vnitra v Holešově 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 vzdělání 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost s datem, razítkem
a podpisem lékaře do 1. března 2022.

vrchní rada plk. PhDr. PaedDr. Pavel Novák, MBA
ředitel školy

Kontakt: Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Holešově
Zlínská 991
769 01 Holešov
tel.: 573 324 379 (rada pplk. Mgr. Eva Vichlendová), fax: 573 324 103
e-mail: sekret@spshol.cz
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Příloha č. 1 k č. j. VPŠH-130-1/2022-VZ-OZV
Hodnocení výsledků z předchozího vzdělávání (max. 10 bodů)

Součet*
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
více než 45

Průměr
1,00
1,05
1,11
1,17
1,22
1,28
1,33
1,39
1,44
1,50
1,56
1,61
1,67
1,72
1,78
1,83
1,89
1,94
2,00
2,05
2,11
2,17
2,22
2,28
2,33
2,39
2,44
2,5
horší než 2,50

Body
10
10
10
10
9
9
9
9
8
8
8
7
7
7
6
6
6
5
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
0

*) Součet je součtem hodnot známek z 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy z následujících
předmětů: český jazyk a literatura, cizí jazyk, dějepis, zeměpis, matematika, přírodopis,
fyzika, chemie, tělesná výchova.
V případě, že uchazeč předloží vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020,
u kterého je legislativně stanoveno, že nemůže být pro účely přijímacího řízení započítáno,
bude duplicitně započteno první pololetí 9. ročníku.
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Příloha č. 2 k č. j. VPŠH-130-1/2022-VZ-OZV
Test fyzické zdatnosti (max. 50 bodů)

Člunkový běh 4 x 10 m

max. 25 bodů

Běh 1000 m

max. 25 bodů

CELKEM

max. 50 bodů

Člunkový běh 4 x 10 m
Zadání:

uběhnout v nejkratším čase vzdálenost 4 x 10 m stanoveným způsobem.

Potřeby:

dvě mety vysoké cca 40 cm, neklouzavý pevný povrch, stopky, píšťalka.

Provedení:

na povel „připravte se“ se postaví uchazeč tak, aby stál jednou nohou těsně za
startovní čárou, na písknutí píšťalkou vybíhá k metě vzdálené 10 m. Tuto metu
oběhne a vrací se tak, aby dráha proběhnutá mezi druhým a třetím úsekem
tvořila osmičku. Na konci třetího úseku metu neobíhá, jen se jí dotkne rukou a
po co nejkratší trase se vrací do cíle. Při průběhu cílem se uchazeč musí
dotknout rukou cílové mety.

Pravidla:

každý uchazeč si může dráhu nejprve zkušebně proběhnout; při chybném
provedení testu opakuje uchazeč test ještě jednou, celkem má maximálně dva
pokusy.

Měření:

dosažený výkon se měří s přesností na 0,1 s.

Validita:

test ověřuje akční rychlost, hbitost a obratnost a jeho validita je díky této
komplexnosti velmi vysoká.

Dosažené
body
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14

Dosažený čas
v sekundách
10,0 a méně
10,1
10,2
10,3
10,4
10,5
10,6
10,7
10,8
10,9
11,0 - 11,1
11,2 - 11,3

Dosažené
body
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Dosažený čas
v sekundách
11,4 – 11,5
11,6 – 11,7
11,8 – 11,9
12,0 – 12,1
12,2 - 12,3
12,4 - 12,5
12,6 - 12,7
12,8 - 12,9
13,0 – 13,1
13,2 - 13,3
13,4 – 13,5
13,6 – 13,7
13,8
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Běh na 1000 m
Zadání:

uběhnout v nejkratším čase vzdálenost 1000 metrů.

Potřeby:

běžecký ovál s pevným rovným povrchem, stopky, startovní čísla, píšťalka.

Provedení:

skupinový start na povel „připravte se“, uchazeči se postaví před startovní
čáru, na písknutí píšťalkou vyrazí vpřed na běžecký ovál

Pravidla:

uchazeč musí v co nejkratším čase uběhnout vzdálenost 1000 m (4 x 250 m
na tartanovém ovále).

Měření:

dosažený výkon se měří s přesností na 1 s.

Validita:

test měří individuální výkonnostní úroveň střednědobé vytrvalosti, funkčního
potenciálu organismu a morálně volních vlastností.

Hodnocení výsledků:

Dosažené
body
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14

Dosažený
čas
3:00 a méně
3:01 - 3:07
3:08 - 3:14
3:15 - 3:21
3:22 - 3:28
3:29 - 3:35
3:36 - 3:42
3:43 - 3:49
3:50 - 3:56
3:57 - 4:03
4:04 - 4:10
4:11 - 4:17

Dosažené
body
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Dosažený
čas
4:18 - 4:24
4:25 - 4:31
4:32 - 4:38
4:39 - 4:45
4:46 - 4:52
4:53 - 4:59
5:00 - 5:06
5:07 - 5:13
5:14 - 5:20
5:21 - 5:27
5:28 - 5:34
5:35 - 5:41
5:42 - 5:48

Uvedený test fyzické zdatnosti (člunkový běh a běh na 1000 m) umožňuje
uchazečům (dívkám i chlapcům) dosáhnout v celkovém hodnocení rovnocenných výsledků.

