
BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ 
AKADEMIE s.r.o., střední škola

MALÉ SVATOŇOVICE

Bezpečnostně právní akademie je jednooborová střední škola, která vzdělává 

budoucí policisty, vojáky, hasiče a záchranáře. Důraz klademe zejména 

na praktickou výuku pro využití v praxi. Více informací o vzdělávání se dozvíte 

v tomto letáku.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ (DOD):
sobota – 24. října 2020 od 13:00 do 16:00 hod.

sobota – 21. listopadu 2020 od 9:00 do 12:00 hod.

sobota – 5. prosince 2020 od 9:00 do 12:00 hod.

sobota – 9. ledna 2021 od 13:00 do 16:00 hod.

sobota – 6. února 2021 od 9:00 do 12:00 hod.

NABÍZENÉ OBORY:
Bezpečnostně právní činnost 68-42-M/01

 - 4leté denní studium s maturitou



BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST 

68-42-M/01 4leté denní studium s maturitou

- volných míst 60

Absolventi oboru splňují požadavky kladené na budoucí zaměstnance u Policie 

České republiky, Hasičského záchranného sboru, Armády České republiky, obecní 

policie, a složek, které se zabývají ochranou osob a majetku. 

Návazné studium: Policejní akademie v Praze, Univerzita obrany v Brně, právnické 

                                a tělovýchovné fakulty, vysoká škola kriminalistiky a kriminologie 

                                Ambis, UHK sociální patologie apod.

UČEBNÍ PLÁN MIMO VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚTY:

cizí jazyky: anglický jazyk, ruský jazyk

odborné předměty: bezpečnostní příprava, právo, penologie, kriminalistika, 

                                    kynologie, kriminologie

praktické předměty: speciální tělesná výchova (karate, judo, profesní sebeobrana)

sportovní kurzy: adaptační, branný, lyžařský, horolezecký, střelecký

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA (POŽADAVKY):
• test znalostí ze základní školy dle platné legislativy (61%)

• test fyzické zdatnosti: gymnastické, silové a vytrvalostní dovednosti 

- viz webové stránky školy (30%) - na DOD můžete vykonat fyzické 

testy nanečisto (v případě lepšího výsledku než u přijímaček 

Vám jej započteme)

• průměrný přepočtený prospěch ze ZŠ 8. třídy 

a 1. pololetí 9. třídy (9%)



MATURITNÍ ZKOUŠKA:

ŠKOLA DÁLE NABÍZÍ:

společná část: český jazyk a literatura 

+ cizí jazyk / matematika

profilová (školní) část: právo + kriminalistika a bezpečnostní příprava

 + praktická zkouška ze speciální tělesné výchovy

  

výměnné pobyty a zahraniční exkurze

stravování a ubytování v areálu školy

mimoškolní aktivity(horolezecká stěna, posilovna, sebeobrana, kynologie aj.)

odborné poradenství v oblasti fitness a sportu

setkávání se s odborníky z praxe

brigády s praxí po celý rok

ŠKOLNÉ:
Školné: 18 000 Kč ročně s možností prospěchového stipendia 

až do výše 1 800 Kč.

Termín odevzdání přihlášky 

s lékařským potvrzením je do 1. 3. 2021.



adresa školy:

web: 

Facebook: 

Youtube: 

Instagram: 

Email: 
         

Tel. č.: 

 17. listopadu 177, 542 34 

www.bpa-svatonovice.cz

BPA Malé Svatoňovice

Bpa Malé Svatoňovice

bpamalesvatonovice

svatonovice@bpakademie.cz
  jiri.vecer@bpakademie.cz

725 387 198; 725 387 199

Malé Svatoňovice

Naskenujte jmenovku 

na Instagramu a sledujte 

bpamalesvatonovice.

Praha
Karlovy Vary

České Budějovice

Brno

Ostrava

Olomouc

Hradec Králové

Trutnov

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ 
AKADEMIE s.r.o.
střední škola - MALÉ SVATOŇOVICE

KONTAKTY:


