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FAQ - nejčastější dotazy uchazečů a zákonných zástupců  

ohledně studia na SŠIPS, z. ú. 

 
 

1. Jaké je zabezpečení školní budovy? 

Žáci obdrží proti záloze čip k zabezpečeným dveřím, který po ukončení studia vrátí. 

Žáci se nepřezouvají, ale mohou si vzít do školy přezůvky a nechat si je ve třídě. 

 

2. S jakým průměrem bude škola přijímat uchazeče o studium? 

Průměr (vzdělávací výsledky ze ZŠ) není jediným rozhodujícím kritériem. Základ tvoří výsledky 

přijímací zkoušky z písemných testových úloh z českého jazyka a literatury a matematiky. Škola 

očekává výbornou znalost českého jazyka. Podrobné informace najdete na webových stránkách 

v odkazu Přijímací řízení. Kritéria přijetí jsou zveřejněna na webu školy vždy nejpozději 31. 1. 

příslušného školního roku. 

 

3. Škola je soukromá, jaké se platí školné? 

Školné je uvedené na webových stránkách a ve Smlouvě o výuce. V případě zájmu lze domluvit 

splátkový kalendář. 

 

4. Kde lze nalézt informace o škole? 

Informace naleznete na těchto místech: 

 - webové stránky www.stredniskola.cz 

- Facebook skupina, veřejnost 

- Instagram 

- kariérové poradenství  

- úřední nástěnka školy (vnitřní prostor) 

- infodisk (heslovaný přístup pro aktuální žáky) 

 

5. Co SŠIPS nabízí jiného mimo výuky? 

Adaptační kurzy pro 1. a 2. ročníky 

Branný kurz pro žáky BPČ 

Exkurze, sportovní akce 

Žákovskou knihovnu 

Studovnu s počítači 

Automat na teplé nápoje 

Příjemnou tvůrčí atmosféru 

 

6. Jak probíhá Adaptační kurz 

Adaptační kurz je určen pro prváky a druháky obou oborů, a koná se tradičně první tři dny nového 

školního roku. Slouží k seznamování i získávání oborových kompetencí (např. vědomostní kvízy, 

sportovní akce …). 

 

7. Bude škola organizovat zahraniční exkurze? 

Škola bude realizovat zahraniční exkurze, výjezdy apod. dle zájmu žáků a proveditelnosti akce. 
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8. Kdy a kde probíhá výuka? 

Vyučování začíná v 8:00, konec vyučování je nejpozději v 14:55 hod. 

Budova školy Žižkova tř. 4, 5 

Dále škola využívá tyto tělocvičny: 

- tělocvična Sokolovna Čtyři Dvory Sokolská 133/17, ČB 

- Centrum bojových sportů Pražská tř. 2729, ČB 

- akce ve Stromovce, na předem domluvených místech … 

 

9. Informační elektronický systém Bakaláři 

Žáci a zákonní zástupci získají na začátku šk. roku přístupové heslo 

- kontrola absence žáků (25%), klasifikace 

- díky IS má žák a zákonný zástupce přehled o klasifikaci i absenci v jednotlivých předmětech 

 

10. S jakými učebnicemi budou žáci pracovat? 

Žáci a zákonní zástupci získají na Nulté rodičovské schůzce základní informace, dále bude 

upřesněno na začátku školního roku. Žáci dostanou zapůjčené určité učebnice (proti záloze, kterou 

po odevzdání učebnic ve výborném stavu, dostanou zpět). 

 

11. Formuláře  

Na infodisku školy (heslovaný přístup) formuláře ke stažení - uvolnění, ozdravný pobyt … 

 

12. Úřední hodiny pro žáky na studijním oddělení 

Jsou stanovené dle rozpisu. 

 

13. Konzultační hodiny pedagogů 

Konzultační hodiny jsou vypsány na hlavní nástěnce školy, u všech pedagogů na označených 

místech kabinetů, sborovny. 

 

14. Jaké cizí jazyky jsou vyučovány? 

Prvním povinným cizím jazykem je anglický jazyk, který je i zároveň jedním ze dvou volitelných 

cizích jazyků v rámci maturitních předmětů. 

Druhým cizím jazykem je německý jazyk, který tedy rovněž může být maturitním předmětem. 

Absolventi školy dosáhnou úroveň B1 v anglickém i německém jazyce dle Společného evropského 

referenčního rámce pro jazyky.  

 

15. Chodí žáci na odbornou praxi? 

Žáci oboru BPČ mají praxi ve 2. r. – 1 týden, ve 3. r. – 2 týdny, ve 4. r. – 1 týden. 

Žáci mají možnost vlastního výběru pracoviště, popř. škola sama zajišťuje praxi v partnerských 

organizacích. 

 

16. Kdo zajišťuje výuku odborných předmětů s bezpečnostně – právní tematikou (právo, 

kriminologie a kriminalistika, bezpečnostní činnost apod.)? 

Výuku zajištují zejména příslušníci Policie ČR (aktivní i ve výslužbě), kteří se neustále zdokonalují a 

prohlubují své odborné znalosti.  
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17. Budou se moci žáci oboru BPČ seznámit s výkonem služby u jednotlivých složek Policie 

ČR, HZS ČR, soudy ČR, apod.? 

Ano, škola spolupracuje s PČR, HZS i soudy v rámci Jihočeského kraje. Ovšem vždy záleží na 

aktuální situaci v ČR (např. zrušení exkurzí v důsledku epidemie, pandemie apod.) 

 

19. Bude mít možnost uplatnění absolvent oboru BPČ u Policie ČR? 

Absolventi oboru dle svého zájmu samozřejmě mohou své znalosti a dovednosti získané při studiu 

uplatnit a využít v následném policejním vzdělávání (např. v kurzu Základní odborné přípravy). 

Během studia jsou žáci postupně připravováni na fyzické testy i psychologické testy, které spadají do 

kritérií přijetí k bezpečnostním sborům PČR a HZS. 

 

20. Jaké je ICT vybavení školy? 

Škola disponuje moderním technickým vybavením (počítačová laboratoř je v současnosti vybavena 

výkonnými počítači: Intel Core i7-6700, 16 GB DDR4, GeForce GTX 1060-06G Dual, 240 GB 

SSD) a vysokorychlostním internetovým připojením realizovaným optickým vláknem. 

 

21. Jaké jsou možnosti stravování? 

Škola nemá vlastní jídelnu. Žáci se mohou po individuální domluvě přihlásit do školní jídelny 

Biskupského gymnázia. 

tel.: 386 359 583, jidelna@bigy-cb.cz (více info na www.bigy-cb.cz/bigy/jidelna) 

 

22. Jaké jsou možnosti ubytování? 
Škola nemá vlastní ubytovací zařízení. Žáci se mohou po individuální domluvě přihlásit např. do 

Domova mládeže U Hvízdala,  Domova mládeže Biskupské gymnázium, Domova mládeže 

Holečkova ulice 


