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Policejní akademie: pro civilní uchazeče šance kolem 10 % 

Policejní akademie České republiky se sídlem v Praze je státní vysoká škola univerzitního typu se dvěma fakultami – Fakultou 
bezpečnostně právní a Fakultou bezpečnostního managementu. Ke studiu přijímá civilní uchazeče i studenty z řad Policie ČR a 
dalších určených úřadů. 

Pro civilní uchazeče byla v loňském roce pravděpodobnost přijetí 12,4 % (2089 přihlášených, 258 přijatých, zdroj: 

http://www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/pocty_13.html)  

Pro rok 2014 škola plánuje do bakalářského studia přijmout 275 civilních uchazečů (http://www.polac.cz/g2/view.php?uchazec/sb_in_2513.html).  

Jaké obory můžete zvolit 

Vysoké školy 
Pro civilní uchazeče Policejní akademie ČR otevírá obory Bezpečnostně právní studia a Bezpečnostní management ve veřejné správě (obory Kriminalistika a 

další forenzní disciplíny a Policejní činnosti nejsou určeny pro civilní uchazeče). 

Obory se zaměřením na tuto problematiku nabízejí také další školy – Bezpečnostní a strategická studia (FSS MUNI), Speciální edukace bezpečnostních složek 

(FSPS MUNI), Bezpečnostní management (FEM UNOB), Technická bezpečnost osob a majetku a Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu (FBI VŠB-

TUO), Ochrana obyvatelstva (FTK UPOL, FLKŘ UTB), Ovládání rizik (FLKŘ UTB), Krizové řízení a ochrana obyvatelstva (FCH VUTBR), Ochrana obyvatelstva se 

zaměřením na CBRNE (ZSF JČU), Bezpečnostní studia (UJAK), Bezpečnostně právní činnost ve veřejné správě (VŠERS, VŠKE), Bezpečnostní management 

v regionech (VŠRR).  

Další obory najdete v oblasti veřejné správy či práva (např. Právo ve veřejné správě, PRF UPOL nebo VŠFS a další) nebo u technických a informatických oborů 

se zaměřením na zabezpečení dat apod. Podrobný rozpis oborů včetně náplně a uplatnění absolventů můžete vyhledat na www.VysokeSkoly.com.  

Bakalářské studium trvá 3 roky, navazující magisterské 2 roky. 

 

 

http://www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/pocty_13.html
http://www.polac.cz/g2/view.php?uchazec/sb_in_2513.html
http://www.vysokeskoly.com/
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Víte, že: 

Jen necelá polovina uchazečů se spoléhá na to, že 

uspějí s jedinou přihláškou? 23 % studentů si podává 

2 přihlášky na VŠ, zhruba 15 % 3 přihlášky. Zbytek pak 

4 a více přihlášek. 

Doporučujeme „pojistku“ v podobě více přihlášek.  

 

Kurzy celoživotního vzdělávání 

Pozor, toto studium je bez statusu studenta. Informace k tomuto typu studia najdete na http://www.polac.cz/g2/view.php?uchazec/czv/index.html. Např. u 
FSPS MUNI může absolvování CŽV vést k prominutí přijímací zkoušky. 

Vyšší odborné školy 

Bezpečnostně právní činnost (Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově, Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze – 
na této škole pouze pro příslušníky Policie ČR), Přípravné trestní řízení (Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Pardubicích), Krizové řízení, Prevence 
kriminality (TRIVIS - SŠ veřejnoprávní a VOŠ prevence kriminality a krizového řízení Praha, s.r.o.), Bezpečnost obyvatelstva (VOŠZ Dr. I. Mauritzové, s.r.o.), 
Bezpečnost práce a krizové řešení (VOŠ živnostenská Přerov, s.r.o.).  

I VOŠ nabízejí další obory se zaměřením na veřejnou správu, právo nebo techniku zabezpečení dat a podobně.  

Studium trvá 3-4 roky. 

Informace k oborům, náplň přijímacích zkoušek a orientační data uzávěrky přihlášek a konání zkoušek najdete na www.VyssiOdborneSkoly.com  

Přijímací zkoušky 

Přijímací zkouška pro bakalářský studijní program PAČR obsahuje znalostní a jazykový test. 

Znalostní test zkoumá průřezové znalosti a vědomosti z oblasti středoškolského učiva a je doplněn 

o otázky vztahující se ke specifice studia na PA ČR v Praze (právní disciplíny, kriminalistika, 

kriminologie, policejně bezpečnostní problematika, psychologie).  

V jazykovém testu uchazeč prokáže dovednost čtení s porozuměním autentickému cizojazyčnému 

textu (AJ, FJ, NJ, RJ) všeobecného charakteru. V rámci daného textu také kompetenci lexikální a 

stupeň praktického zvládnutí gramatických jevů.  

Uvedené testy jsou písemné, na každou otázku odpovídají uchazeči označením správné varianty z 

několika možných odpovědí. 

http://www.polac.cz/g2/view.php?uchazec/czv/index.html
http://www.vyssiodborneskoly.com/
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Víte, že: 

Připravili jsme pro vás videa, jak se 
dostat na nejžádanější obory, 

se shrnutím důležitých informací. 
Najdete je na:  

https://www.youtube.com/watch?v

=AZMI-UYf63M  

Pro ostatní vysoké školy uvádíme náplň přijímacích zkoušek níže u konkrétních požadavků a termínů přijímacího řízení.  

Kalendář důležitých termínů přijímacího řízení 
 

prosinec zahájení NSZ Scio 

leden dny otevřených dveří na veřejných vysokých školách 

28. února uzávěrka přihlášek MUNI, UNOB 

březen uzávěrka přihlášek Policejní akademie, JČU, UTB, VUTBR 

duben uzávěrka přihlášek VŠB FBI 

začátek května TSP 

konec května uzávěrka přihlášek u většiny VOŠ 

červen písemné testy u bakalářských oborů  

Termíny uvádíme buď níže v článku, nebo je najdete na www.VysokeSkoly.com u příslušných oborů. 

Konkrétní požadavky a termíny přijímacího řízení podle jednotlivých škol 2014 
Policejní akademie České republiky www.polac.cz   

Fakulta bezpečnostně právní, Fakulta bezpečnostního managementu: 9. - 13. 6. 2014, písemný znalostní test (průřezové znalosti SŠ učivo, doplňující otázky 
právní disciplíny, kriminalistika, kriminologie, policejně bezpečnostní problematika, psychologie), 
jazykový test 

Univerzita obrany www.unob.cz  

Fakulta ekonomiky a managementu: Bezpečnostní management: písemný test studijních 
předpokladů 14. – 18. 4. 2014 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AZMI-UYf63M
https://www.youtube.com/watch?v=AZMI-UYf63M
http://www.vysokeskoly.com/
http://www.polac.cz/
http://www.unob.cz/
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Víte, že: 

Adresář škol můžete mít i ve svém telefonu? 

Obsahuje všechny vysoké školy, vyšší odborné školy, 

jazykové školy i další typy škol. 

Aplikaci zdarma stáhnete zde:  

GooglePlay  
AppStore 

 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích www.jcu.cz  

Zdravotně sociální fakulta Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE 9. – 13. 6. 2014 test biologie člověka, všeobecná informovanost, možnost 
prominutí 

Masarykova univerzita www.muni.cz  

Fakulta sociálních studií: Bezpečnostní a strategická studia NSZ Scio OSP + ZSV 7. 12. 2013 - 8. 5. 2014, mezifakultní studium s FF navíc TSP 3. - 4. 5. 2014, 
některé obory v rámci mezifakultního studia s FF navíc oborové testy 5. - 6. 6. 2014 

Fakulta sportovních studií Speciální edukace bezpečnostních složek: 3. - 4. 5. 2014 TSP, praktická 
zkouška z TV 17. – 18. 5. 2014, možnost prominutí 

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz  

Fakulta tělesné kultury Ochrana obyvatelstva: talentová zkouška 22. 4. - 2. 5. 2014, ústní a 
písemná zkouška květen, červen 2014 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně www.utb.cz  

Fakulta logistiky a krizového řízení Ochrana obyvatelstva, Ovládání rizik bez přijímací zkoušky 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava www.vsb.cz   

Fakulta bezpečnostního inženýrství Technická bezpečnost osob a majetku, Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu 18. – 19. 6. 2014 test 
z matematiky, možnost prominutí 

Vysoké učení technické v Brně www.vutbr.cz 

Fakulta chemická Krizové řízení a ochrana obyvatelstva 4. 6. 2014 (1. kolo), 16. 7. 2014 (2. kolo) písemný test, kterým se ověřují předpoklady pro 
vysokoškolské studium chemie 

https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.lithio.adresarskol&hl=cs
https://itunes.apple.com/cz/app/adresar-skol/id703554109?mt=8
http://www.jcu.cz/
http://www.muni.cz/
http://www.upol.cz/
http://www.utb.cz/
http://www.vsb.cz/
http://www.vutbr.cz/
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Soukromé vysoké školy  

Univerzita Jana Amose Komenského, s.r.o. www.ujak.cz   

Bezpečnostní studia bez přijímací zkoušky 

Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s. www.vsers.cz  

Bezpečnostně právní činnost ve veřejné správě: Pohovor, test z jazyka 10. – 13. 6., 17. – 18. 7., 20. – 22. 8. 2014 

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. www.vsrr.cz  

Program Bezpečnostní management v regionech: přijímací pohovor 12. 03., 16. 04., 14. 5., 11. 6., 16. 7., 13. 8., 8. 9., 17. 9., 29. 9. 2014 Přijímací pohovor je 
orientován na diskusi o studiu a perspektivách uplatnění absolventů v praxi a na profesní zájmy uchazeče a motivaci ke studiu na VŠRR. 

Vysoká škola Karla Engliše, a.s. www.vske.cz   

Bezpečnostně právní činnost ve veřejné správě, Technologie ochrany osob a majetku: Motivační pohovor. 25. 6., 16. 9. 2014 

Jakou zvolit strategii pro přípravu na přijímací zkoušky? 

1. Vyzkoušejte náš test nanečisto 
Otestujte se, jak byste dopadli u přijímacích zkoušek. Vždy je pouze jedna správná odpověď. 

1) Kdo financuje obecní policii:  

a) Stát 

b) Podnikatelé 

c) Město/obec 

2) Kdo je organizačně nejvyšším představitelem obecní policie: 

a) Starosta 

b) Vedoucí OP 

c) Policie ČR 

3) Může obecní policie řešit trestné činy: 

a) Ano 

b) Ne 

4) V jakém zákoně najdete Listinu lidských práv a svobod 

a) Má samostatný zákon 

b) 1/1993 Sb. Ústava ČR 

http://www.ujak.cz/
http://www.vsers.cz/
http://www.vsrr.cz/
http://www.vske.cz/
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c) Nemá zákon je to listina 

5) Jaké máme v ČR zpravodajské služby 

a) BIS, UZSI, VP 

b) CIA, FBI 

c) STAZI 

6) Jak se jmenuje zákon o bezpečnostní agenturách 

a) Zákon o bezpečnostních agenturách 

b) Zákon o bezpečnostních složkách 

c) Nemá svůj zákon 

7) Ne bis in idem:  

a) Ne dvakrát o tomtéž 

b) Ne trest dítěti  

c) Zákaz tělesných trestů 

8) Název Hymny EU  

a) Pro Elišku 

b) Osudová 

c) Óda na radost 

9) Policisté jsou přijaté do poměru na základě jakého zákona 

a) Služebního poměru 

b) Pracovního zákona 

c) Občanského zákona 

10) Je BIS ozbrojená: 

a) Ano 

b) Ne 

11) Co je přečin 

a) všechny nedbalostní trestné činy a ty úmyslné trestné činy, 

na něž trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní 

hranicí trestní sazby do pěti let 

b) všechny nedbalostní trestné činy  

c) všechny nedbalostní trestné činy a ty úmyslné trestné činy, 

na něž trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní 

hranicí trestní sazby do 3 let 

12) Nejvyšší soud sídlí: 

a) Olomouc 

b) Brno 

c) Praha 

13) Nejvyšší správní soud 

a) Olomouc 

b) Brno 

c) Praha 

14) Do dikce jakého ministerstva spadá Celní správa 

a) Ministerstvo financí 

b) Ministerstvo vnitra 

c) Ministerstvo spravedlnosti 

15) Viktimologie: 

a) Nauka o smrtelných zraněných  

b) Nauka o obětech trestný činů  

c) Nauka o kriminalistických stopách 

16) Co je kriminologie:  

a) Nauka o kriminalitě  

b) Nauka o kriminalistice  

c) Nauka o právech  

17) Povolená hranice promile alkoholu při řízení vozidel: 

a) 0,0 

b) 0,3 

c) 0,5 

18) Vězeňská služba spadá do dikce  

a) M. Spravedlivosti  
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b) M. Vnitra 

c) M. Obrany 

19) Kdo je v čele PČR 

a) Ministr vnitra 

b) Prezident ČR 

c) Policejní prezident  

20) Na jak dlouho je volen prezident ČR 

a) 3 roky 

b) 4 roky 

c) 5 let  

21) Pracovní poměr musí být uzavřen vždy písemně 

a) Ano  

b) Ne  

22) Nejstarší dálnice v ČR  

a) D1 

b) R4 

c) E55 

23) Právo na život: 

a) Je zaručeno 

b) Není zaručeno  

c) Lze zbavit života jen v případě uvedeného v zákoně 

24) Nejvyšší trest v trestním zákoně je:  

a) Trest smrti  

b) 50 let  

c) Doživotí  

25) Co zn. Forenzní psychologie 

a) Psychologie zaměřená na děti 

b) Psychologie zaměřená na zvířata 

c) Psychologie zaměřená na účastníky trestného činu 

26) Okresní soud je v Praze 

a) Městský 

b) Obvodní  

c) Místní  

27) Policie v civilních letadlech se nazývá: 

a) Air marchal 

b) Cizinecká policie 

c) Letecká policie 

28) Kdo je nejvyšším představitelem Policejní akademie 

a) Ministr vnitra 

b) Děkan 

c) Rektor  

29) Co je NATO 

a) Organizace severoatlantické smlouvy 

b) Mezinárodní armády severoatlantické aliance 

c) Spojená vojska mezinárodní armády severoatlantické aliance 

30) Kriminalistika je:  

a) Nauka o vyšetřování trestných činů 

b) Nauka o kriminalitě  

c) Nauka o trestné činnosti a její vyšetřování  

 

Správné odpovědi: 

1c 2a 3b 4b 5a 6c 7a 8c 9a 10b 11a 12b 13a 14a 15b 16a 17a 18b 19c 20c 

21b 22a 23a 24c 25c 26b 27a 28c 29a 30a 
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2. Vyzkoušejte také testy z internetových zdrojů 

Vyzkoušejte také testy z internetových zdrojů. Pohromadě je najdete aktualizované pro letošní 
rok zde: http://www.kampomaturite.cz/prijimaci-testy-vs-online/  

3. Doporučujeme profesionální přípravu v našem kurzu 
Přípravné kurzy: máme 16 let zkušeností 
Pro všechny zájemce o důkladnou přípravu na přijímací zkoušky nabízíme přípravné kurzy. 

Nejintenzivnější jsou celoroční přípravné kurzy – nulté ročníky, pořádáme ale také pololetní – 

semestrální přípravné kurzy. 

Neslibujeme nemožné, ale za kvalitu ručíme 

Neslibujeme 99 % úspěšnost. Vážně myslíte, že všichni účastníci kurzů mohou uspět u 
přijímaček, i kdyby si účast jen „odseděli“? My si to nemyslíme, a proto to neslibujeme. 

Všem našim studentům zaručujeme 3x vyšší šanci u přijímacích zkoušek, než má průměr 
populace.  

Příprava s individuálním přístupem 
V přednáškovém sále pro 100 studentů nedostanete zpětnou vazbu, není prostor na dotazy ani 

individuální přístup. Optimální je skupina do 30 studentů a tu u nás najdete. 

Sami si určíte, které otázky vám dělají problém, a podle toho se výuka přizpůsobí. Zopakujete si 

požadovanou látku, ale především si vyzkoušíte testy, testy a další testy  

Připravíme vás i na 1. ročník 
Připravíme vás na realitu vysoké školy. Vyzkoušíte si přednášky, cvičení, domácí přípravu a samostudium.  

Naši lektoři: Profesionálové s praxí 
Garanti se zvučnými tituly jsou prima, ale sázíme spíš na kvalitu přímo ve výuce. Vyučující jsou absolventy příslušných oborů nebo studují v posledních 

ročnících, znají tedy všechny „chytáky“ a mohou vám poskytnout užitečné informace.  

Víte, že: 

V časopise KamPoMaturitě.CZ si můžete 

přečíst aktuální informace o přijímacím 

řízení, vyzkoušet vzorové testy a prohlédnout 

další zajímavé články? 

Stahujte a prohlížejte zdarma na 

www.CasopisKamPoMaturite.cz.   

 

http://www.kampomaturite.cz/prijimaci-testy-vs-online/
http://www.kampomaturite.cz/nulte-rocniky/
http://www.kampomaturite.cz/semestralni-kurzy-zimni-letni-1/
http://www.kampomaturite.cz/semestralni-kurzy-zimni-letni-1/
http://www.casopiskampomaturite.cz/
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Mgr. Jitka Pejřimovská 
Studium na humanitně orientovaném gymnáziu zásadním způsobem ovlivnilo její další 
směřování a stala se v roce 2009 absolventkou Univerzity Karlovy v Praze, obor Učitelství 
filozofie, etiky a náboženství. Státní zkoušky složila z filozofie a etiky, psychologie, pedagogiky 
a teologie. Obor filozofie měla možnost studovat u výrazných osobností současné české 
filozofie, především u Doc. PhDr. A. Hogenové, CSc. a zesnulého Doc. PhDr. D. Machovce, CSc. 
V rámci studia úspěšně absolvovala speciální interaktivní tréninky zaměřené na metodiku 
práce se skupinou a krizovou intervenci v pedagogické praxi a také tréninky kultury 
mluveného projevu. Po ukončení VŠ se věnuje „rekreačně“ psychosociálním studiím a 
dějinám výtvarného umění. Pedagogickou praxi si vyzkoušela na Gymnáziu Čáslav a jako 
lektorka vzdělávacího centra Amos působí od roku 2007. Odborné semináře vedené J. 
Pejřimovskou jsou charakteristické přátelskou atmosférou v duchu sokratovských dialogů a 
maximální orientací na společný cíl, tedy přijetí studentů na vytouženou VŠ. Proto se snaží být 
studentům lektorem i koučem zároveň a klade velký důraz na porozumění probraného učiva. 
Zajímavostí je, že ovládá základy hebrejského jazyka, ráda maluje. 

Mgr. David Procházka 
Absolvent oboru Management a Kriminalistika na 
VŠ Policejní akademie. Má velmi dobré znalosti 
práva a právních norem (zejm. trestní právo, 
správní právo, občanské právo, pracovní právo, 
obchodní právo, ústavní právo a státověda), 
výbornou znalost kriminologie a kriminalistiky, 
bezpečnostních procesů, služeb a komunikačních 
technologií, znalost ekonomický a marketingových 
procesů. Ve volném čase preferuje hokej, fotbal, 
florbal, karate, kickbox a muay-thai, fitness, 
cestování, turistiku, jazyky, literaturu, právo, 
hudbu, historii, informační technologie, veřejné 
dění, bezpečnost a bezpečnostní systémy.   

 

Přečtěte si reference 

"Slíbil jsem že dám vědět, jak dopadnou přijímačky na Policejní akademii. No a ono se to jak zázrakem povedlo. Obsadil jsem 46. místo z asi 550 lidí, což je asi 
docela slušné. Co vím zcela určitě je, že na tom měly zásluhu hlavně vědomosti nabyté za poslední půl rok. :-) Proto bych chtěl poděkovat za nemalou pomoc 
tyto informace načerpat a za příjemnou formu výuky. Přeji at' se vše daří a ještě jednou díky.“ Pavel R. 

„Dobrý den, jelikož jsem u Vás absolvovala přípravné kurzy na Policejní akademii a opravdu jsem se tam dostala, v pořadí 27. Musím Vám poděkovat za 
evidentně skvělou přípravu.“ Dita G. 
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Další recenze najdete na http://www.kampomaturite.cz/reference-1/  

Každý rok zodpovídáme studentům stejné dotazy. Jaké knihy doporučujete? Jaký zvolit způsob pro přípravu? 
Šestnáct let zkušeností a tisíce úspěšně připravených absolventů našich kurzů nás dovedlo k přípravě unikátního VIP balíčku.  

 
1. Policejní akademie přípravný kurz (nultý ročník) v hodnotě 4990 Kč 
2. Policejní akademie ČR - Řešení otázek bakalářského přijímacího řízení Bezpečnostně právních studií a Veřejné správy 2014/15 (NaVysokou): 

běžná cena 429 Kč, vaše cena v balíčku 386 Kč 
3. ANGLIČTINA nebo NĚMČINA – cvičebnice středoškolské gramatiky (Vyuka.cz): běžná cena 188 Kč, vaše cena v balíčku 161 Kč 
4. ANGLIČTINA nebo NĚMČINA – přehled středoškolské gramatiky (Vyuka.cz): běžná cena 181 Kč, vaše cena v balíčku 161 Kč 
5. ZDARMA poštovné za zaslání knih z balíčku, v hodnotě 90 Kč 
6. ZDARMA e-book „Dostanu se na PAČR“ v hodnotě 49 Kč 
7. ZDARMA videonávod „Jak se dostat na Policejní akademii“ 
8. ZDARMA pravidelný mailing s aktualitami z oboru 

 

Celková cena balíčku: 5927 Kč  
Exkluzivní cena pro vás: 5698 Kč  
Bonusy v hodnotě 229 Kč 

Na balíček se vztahují standardní obchodní podmínky včetně storna. Varianty balíčků: 

 AJ cvičebnice + AJ přehled gramatiky 

 NJ cvičebnice + NJ přehled gramatiky 

Výběr varianty prosím uveďte do poznámky k objednávce VIP balíčku. 

Počet míst je omezen! 

Rezervujte si své místo včas na této stránce. 

Pokud vám nevyhovuje nultý ročník, nebo jsou již kurzy zahájené, můžete se zúčastnit semestrálních kurzů. 

http://www.kampomaturite.cz/reference-1/
http://www.kampomaturite.cz/data/USR_039_SMLOUVY_KURZY/Obchodni_podminky_kurzy_14_15.doc
http://www.kampomaturite.cz/policejni-akademii/
http://www.kampomaturite.cz/semestralni-kurzy-zimni-letni-1/
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Dáváte přece jen přednost samostudiu? 

Pak vám doporučíme tyto publikace  

 Policejní akademie ČR - Řešení otázek bakalářského přijímacího řízení Bezpečnostně právních studií a 
Veřejné správy 2014/15 (NaVysokou) 

 ANGLIČTINA nebo NĚMČINA – cvičebnice středoškolské gramatiky (Vyuka.cz) 

 ANGLIČTINA nebo NĚMČINA – přehled středoškolské gramatiky (Vyuka.cz) 

Najdete je na http://www.kampomaturite.cz/policejni-akademii/.  

Co dělat v případě, že obdržíte rozhodnutí o nepřijetí? 

Zkuste se odvolat 

Obdrželi jste rozhodnutí o nepřijetí? Žádost o přezkoumání rozhodnutí je třeba podat do 30 dnů od doručení vyrozumění. Adresovat jej musíte orgánu, který 
rozhodnutí vydal. Jaká je vaše šance? 

Jak postupovat 

 Prohlédněte si testy a zjistěte, zda jste dosáhli dostatečného počtu bodů pro přijetí 

 Odvolání podávejte, jen pokud jste sice „pod čarou“ pro přijetí, ale přijímačky jste udělali 

 Pokud nemáte žádost podloženou konkrétně, například chybou v zadání nebo ve vyhodnocení testů, je vaše šance nízká 

 Pokud děkan nezmění stanovisko, předá žádost k rozhodnutí rektorovi. Rektor změní rozhodnutí, které bylo vydáno v rozporu se zákonem, vnitřním 
předpisem vysoké školy nebo její součásti nebo podmínkami stanovenými podle § 49 odst. 1 a 3. Jinak žádost zamítne a původní rozhodnutí potvrdí 
(Zákon č. 111/1998 Sb.). 

Zásady pro úspěšné odvolání 

 Všechny náležitosti. Jméno, datum konání přijímaček, obor, odůvodnění, jednací číslo 

 Adresování orgánu, který rozhodnutí vydal 

http://www.kampomaturite.cz/policejni-akademii/


 

 

Jak se dostat na Policejní akademii   www.KamPoMaturite.cz/policejni-akademii   14 

O

bs

ah 

 Správný formulář. Některé školy mají vlastní formuláře žádosti, např. Masarykova univerzita nebo Ostravská univerzita v Ostravě 

 Dodržení lhůty pro podání – do 30 dnů od doručení vyrozumění, zmeškání lhůty vám může být prominuto jen ze závažných důvodů 

 Došlo k chybnému ohodnocení odpovědi v testu, zadání nebylo jednoznačné, případně vaše odpověď byla také správná a měla být jinak bodově 
hodnocena. 

Které důvody vám nepomohou 

Velký zájem o studium oboru, rodinná tradice, výborné výsledky v předchozím studiu, praxe v oboru, absolvování přípravných kurzů, subjektivní pocity 
týkající se organizace přijímacího řízení nebo jeho průběhu, pozdní příchod, zdravotní indispozice, sociální situace. 

Jak využít rok navíc?  
2. kola přijímacích zkoušek 

Veřejné vysoké školy, které přijímají přihlášky i v dubnu a dalších měsících, najdete na http://www.kampomaturite.cz/kampomaturite/2-kola-prihlasek-
ktere-skoly-budou-prijimat-i-v  

Soukromé vysoké školy  

Soukromé VŠ obvykle nabírají uchazeče až do konce září: www.vysokeskoly.com a www.adresarskol.cz  

Pomaturitní jazykové studium 

Výhodou pomaturitního jazykového studia je zachování statusu studenta. Studium musíte zahájit do konce kalendářního roku po 1. vykonané maturitní 
zkoušce, jazyková škola musí mít akreditaci MŠMT, kurzy jinak začínají na podzim 2014. Navíc se intenzivně věnujete výuce cizího jazyka, můžete složit 
jazykovou zkoušku, která vám zpětně může přinést body navíc u přijímacích zkoušek http://www.kampomaturite.cz/pomaturitni-jazykove-studium/  

VOŠ 

Většina vyšších odborných škol přijímá přihlášky do konce května, velká část navíc vypisuje další kola přijímacího řízení. U denního studia (případně i u 
dalších forem, pokud nejste výdělečně činní nebo nemáte nárok na podporu v nezaměstnanosti) máte navíc status studenta. 

 

http://www.kampomaturite.cz/kampomaturite/2-kola-prihlasek-ktere-skoly-budou-prijimat-i-v
http://www.kampomaturite.cz/kampomaturite/2-kola-prihlasek-ktere-skoly-budou-prijimat-i-v
http://www.vysokeskoly.com/
http://www.adresarskol.cz/
http://www.kampomaturite.cz/pomaturitni-jazykove-studium/
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Studium v zahraničí 

„Gap year“ je oblíbený i mezi zahraničními studenty, zvolit můžete cestu po vlastní ose nebo s agenturou (např. EF nebo ESL, 
http://www.kampomaturite.cz/zahranicni-jazykove-pobyty-2/). Kromě zkušeností a jazykových znalostí můžete opět získat některou z mezinárodních 
jazykových zkoušek. 

Přípravné kurzy 
Zvolit můžete např. už zmiňované nulté ročníky. Ve většině případů vám ale nezůstává status studenta, pokud jej agentura nenabízí v kombinaci 

s pomaturitním jazykovým studiem.  

Kontakt na nás

Spojte se s námi:  Naše další projekty: 
 

AMOS – KamPoMaturite.cz, s.r.o. 
Knihy, kurzy, aktuální informace a poradenství    
   

Dukelských hrdinů 21 
170 00 Praha 7  
IČ: 24767905, DIČ: CZ24767905  
 
info@kampomaturite.cz 
www.KamPoMaturite.cz 
 
606 411 115, 222 943 511 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

časopis KamPoMaturitě.CZ 
 
 

 
 
 

 

 
         

 

 

 

http://www.kampomaturite.cz/zahranicni-jazykove-pobyty-2/
mailto:info@kampomaturite.cz
http://www.kampomaturite.cz/
http://www.casopis.kampomaturite.cz/
https://www.facebook.com/kampomaturite
https://www.youtube.com/channel/UCqG4o8mYffI-dsylBXkIO-Q
https://plus.google.com/u/0/b/113375467636725444225/+KamPoMaturite/posts
http://www.ctenarsky-denik.cz
http://www.seminarky.cz
http://www.jazykoveskoly.com
http://www.adresarskol.cz
http://www.vysokeskoly.com
http://www.vyssiodborneskoly.com
http://www.missmaturita.cz
http://www.kampomaturite.cz/
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Co dodat závěrem? 

Policejní akademie patří ke školám s nejnižší šancí na přijetí. Obdobné obory sice nabízí i další státní, veřejné a soukromé VŠ a VOŠ, nicméně pokud máte 

zájem právě o tuto konkrétní školu, doporučujeme důkladnou přípravu a pojistku v podobě přihlášky na další obory. 

Kromě informací z této brožury se můžete podívat také na naše videa Jak se dostat na Policejní akademii a další videa, která najdete na našem YouTube 

kanále https://www.youtube.com/channel/UCqG4o8mYffI-dsylBXkIO-Q. 

Přejeme hodně úspěchů! 

Pomohl vám náš ebook? Budeme rádi, pokud jej pošlete svým přátelům nebo jej zasdílíte na Facebooku. 
 

Kde jsme hledali informace 

Pravděpodobnosti přijetí POLAC: 

Pro civilní uchazeče 12,4 % (2089 přihlášených, 258 přijatých, zdroj: http://www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/pocty_13.htm)  

Pro rok 2014 škola plánuje do bakalářského studia přijmout 275 civilních uchazečů (http://www.polac.cz/g2/view.php?uchazec/sb_in_2513.html). 

Násobnost přihlášek: 

http://dsia.uiv.cz/nasobnost13.html  

Status studenta: 

http://www.kampomaturite.cz/kampomaturite/status-studenta-2014-a-2015  

 

https://www.youtube.com/channel/UCqG4o8mYffI-dsylBXkIO-Q
http://www.polac.cz/g2/view.php?aktualit/pocty_13.htm
http://www.polac.cz/g2/view.php?uchazec/sb_in_2513.html
http://dsia.uiv.cz/nasobnost13.html
http://www.kampomaturite.cz/kampomaturite/status-studenta-2014-a-2015
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