
TRIVIS
Střední škola veřejnoprávní
, ,
Ustí nad Labem, s.r.o.

denní i dálkové studium
Bezpečnostně právní činnost, Bezpečnostní služby

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘí
26.11.2022 (sobota) 10:00 -13.00

11.12.2022 (neděle) 10:00 -13:00

14. 01. 2023 (sobota) 10:00 - 13:00

19.02.2023 (neděle) 10:00 - 13:00

Škola rodinného typu se zajímavým oborem a širokými možnostmi uplatnění.
Žákům poskytujeme prospěchové stipendium a odborná skripta zdarma.

UPLATNĚNí
státn í správa a samospráva
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u~~v;~®®f}yv; [(]J®uo [ri)®cdl [L®[b)@mru ®c(Fc@CIJffial®~[fo@w® ~ 'JJ71®ff'JJ\l ~@@ @'JJ [(]J®Uo [ri)®cdl [L®[b)@mru

ODBORNÉ PŘEDMĚTY
právo

sebeobrana
kriminalistika

střelecká příprava
bezpečnostní činnost

integrovaný záchranný systém



TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní
Ústí nad Labem, s. r. o.

se sídlem: Máchova 1376/3, 400 03 Ústí nad Labem

Formy vzdělávání vzdělávacího programu - VEŘEJNOPRÁVNí OCHRANA

• 68 - 42 - M /01- Bezpečnostně právní činnost
41etá denní forma vzdělávání - pro žáky s ukončenou povinnou školní docházkou

• 68 - 42 - L /51- Bezpečnostní služby
31eté nástavbové dálkové vzdělávání - pro absolventy SOU minimálně 31eté

PŘIJíMACí ŘíZENí pro školní rok 2023/2024

Aktuální kritéria přijímacích zkoušek a termíny přijímacích zkoušek budou zveřejněna na webových
stránkách školy do 31. 1.2023

ŠKOLNÉ
• pro 41etou denní formu vzdělávání: 1 800,- Kč měsíčně (18 000,- Kč ročně)
• pro 31eté nástavbové studium v dálkové formě vzdělávání: 1 250,- Kč měsíčně (12 500,- Kč ročně)
• školné splatné ve dvou splátkách - první při podpisu Smlouvy o poskytnutí úplného středního vzdělání za úplatu,

další pak vždy k 31. lednu a 30. červnu příslušného školního roku
• pro žáky s vyznamenáním poskytujeme prospěchové stipendium ve výši 1 000,- Kč za pololetí

Poskytujeme odborná skripta ZDARMA.
Škola podle zájmu žáků nabízí kroužek sebeobrany a střelecký kroužek.
Škola je nápomocna rodičům při zabezpečení ubytování v domově mládeže.

KONTAKT

MATURITNí PŘEDMETY
SPOLEČNÁA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNí

ZKOUŠKY:
český jazyk a literatura

cizí jazyk (AJ, NJ) nebo matematika

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNí ZKOUŠKY:
právo

integrovaný záchranný systém
praktická zkouška z odborných předmětů

NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY:
bezpečnostní činnost

kriminalistika

,Tel. 472 777 094 mobil 724 829 246 e-mail: usti@trivis.cz

www.trivisusti.cz


