
 

 

 
 

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do 1. ročníků 

školního roku 2018/2019  

(1) Přijímání uchazečů ke studiu na střední škole se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů a vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. 

(2) Kompletní přihlášku předá uchazeč či zákonný zástupce uchazeče škole do 1. března 

2018. Potvrzení od lékaře škola nevyžaduje. Přihláška musí být podepsaná zletilým 

uchazečem nebo jak nezletilým uchazečem, tak jeho zákonným zástupcem. Prosíme, 

uveďte na přihlášce kontaktní e-mail. 

(3) Přijímací řízení bude probíhat společně pro všechny školní vzdělávací programy 

(ŠVP), uchazeč na přihlášce určí pořadí ŠVP podle svého zájmu. Pokud má 

uchazeč zájem výslovně jen o jedno ŠVP, uvede pouze toto jedno ŠVP. 
(4) Datum konání povinné jednotné přijímací zkoušky, která se bude konat formou 

písemného testu z matematiky a z českého jazyka: 

1. řádný termín   12. dubna 2018 (školy uvedené v 1. pořadí), 

2. řádný termín   16. dubna 2018, (školy uvedené ve 2. pořadí), 

náhradní termín  10. května a 11. května 2018. 

(5) Uchazeč obdrží před přijímací zkouškou pozvánku s informací o přijímacím řízení,      

o místu a čase konání přijímací zkoušky, o seznamu povolených pomůcek k přijímací 

zkoušce. V pozvánce bude uvedeno i registrační číslo uchazeče, pod kterým bude 

konat přijímací zkoušku a pod kterým bude zveřejněno i jeho pořadí v přijímacím 

řízení. Součástí pozvánky budou kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku a informace 

o možnosti nahlédnutí do spisu. 

(6) Nejvyšší předpokládaný počet přijímaných žáků pro školní rok 2018/2019 

 Veřejnosprávní činnost (68-43-M/01)  

 Školní vzdělávací program Právní činnost se zaměřením sociálním  60 

 Školní vzdělávací program Právní činnost se zaměřením na mezinár. vztahy 30 

 Školní vzdělávací program Právní činnost se zaměřením na ekonomiku sportu 30 

(7) Pokud bude po přijetí ke studiu odevzdán zápisový lístek, bude se zákonným 

zástupcem a uchazečem neprodleně uzavřena Smlouva o vzdělávání za úplatu. 

Součástí podpisu smlouvy je úhrada poloviny školného ve výši 6 500,- Kč v pokladně 

školy či úhrada bankovním převodem. Školné pro školní rok 2018/2019 je stanoveno 

ve výši 13 000, Kč za šk. rok. 

Termíny k podpisu Smlouvy o vzdělávání za úplatu budou upřesněny v pozvánce        

k přijímací zkoušce. 

 

V Liberci dne 17. ledna 2018 

  Ing. Josef Honzejk 

  ředitel 
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