Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do 1. ročníku oboru
Bezpečnostně právní činnost
pro školní rok 2019/2020
Ředitel školy podle § 60 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) vyhlašuje tímto 1. kolo
přijímacího řízení do oboru Bezpečnostně právní činnost, školní vzdělávací program
Záchranářství a bezpečnost obyvatel.
 4letý maturitní obor 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost
Školní vzdělávací program: Záchranářství a bezpečnost obyvatel
forma studia: denní
předpokládaný počet přijímaných uchazečů v 1. kole: 32
Omluva
Plánovali jsme pro tento rok přijetí 60 žáků do 1. ročníku. Zvýšený počet žáků máme schválený, ale
z technických důvodů jsme museli navýšení počtu přijímaných žáků o rok odložit. Je mi to líto.
Jednotný termín podání přihlášek ke studiu do všech oborů:
Uchazeč, který plní povinnou školní docházku, odešle přihlášku potvrzenou školou a lékařem
řediteli školy nejpozději do 1. března 2019.
Termíny jednotných přijímacích zkoušek pro rok 2019
1. termín:
12. dubna 2019 - čtyřleté obory vzdělání včetně nástavbového studia
2. termín:
15. dubna 2019 - čtyřleté obory vzdělání včetně nástavbového studia
V uvedených termínech se budou konat i fyzické testy zdatnosti.
Uchazeč vykoná jednotnou přijímací zkoušku a školní přijímací zkoušku v prvním stanoveném
termínu na škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve
škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí.
Škola nejpozději do 18. března 2019 odešle přihlášeným žákům pozvánku k vykonání jednotných
přijímacích zkoušek a fyzických testů zdatnosti.

Upozornění:
Upozorňujeme, že v oboru Bezpečnostně právní činnost ŠVP Záchranářství a bezpečnost obyvatel
je pro přijaté žáky stanoveno školné ve výši 1300,- 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.
Žáci jsou přijímáni do uvedeného oboru podle kritérií zveřejněných v souladu se zákonem
č.561/2004 Sb. v platném znění.

V Liberci dne 24. 1. 2019

Mgr. Václav Tichý
ředitel školy

