
Bezpečnostně právní akademie, s.r.o., střední škola 

17. listopadu 177, 542 34 Malé Svatoňovice 

BPA Malé Svatoňovice otevře 2. kolo přijímacího řízení 

Milí uchazeči,  

chceme Vás informovat o možnosti studia v případě neúspěchu u přijímacího řízení na Bezpečnostně právní 

akademii v Ostravě, a to na Bezpečnostně právní akademii v Malých Svatoňovicích (Královehradecký kraj). 

Budete moci podat přihlášku do 2. kolo přijímacího řízení pro obor Bezpečnostně právní činnost 68-42-M/01.  

Proč této příležitosti využít: 

 V případě uvolnění místa na Bezpečnostně právní akademii v Ostravě budete moci přestoupit v jakémkoliv 

ročníku, jelikož obsah a forma vzdělávání na obou středních školách jsou stejné. 

 Vzhledem ke stejným požadavkům u přijímacího řízení Vám započteme body získané na přijímacím řízení 

BPA v Ostravě. 

 Máme velkokapacitní domovy mládeže, proto s ubytováním nebude žádný problém. 

 Dojezdová doba z Malých Svatoňovic do Ostravy činní 4 hodiny. Naše výuka v pátek končí dříve, proto návrat 

žáků do Ostravy bude nejpozději v 18:00, což se mnohdy neliší od ubytování na internátu ve vašem kraji. 

 Můžete si být jistí, že na internátu se opravdu nudit nebudete. Naše škola je vedena jako výcvikové středisko 

pro všechny střední školy BPA, tudíž můžete volně využívat všechna sportoviště. 

 Pro lepší přehled o vzdělávání, kurzech či maturitách si prohlédněte naše videa na YouTube či Facebooku. 

V případě zájmu: 

 Zašlete vyplněnou přihlášku k přijímacímu řízení na adresu školy BPA MS. Následně Vás budeme 

kontaktovat.  

 V případě zájmu o uznání výsledků z příjímacího řízení na BPA Ostrava přiložte žádost o jejich uznání. Stejně 

tak bude možné pro zlepšení výsledků testy absolvovat znovu, a to ve vyhlášeném termínu. 

 Všechny potřebné informace ohledně 2. kola budou zveřejněny na našich webových stránkách. 

 V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na email či tel. č. uvedených níže. 

Termín 2. kola přijímacího řízení: 

 Přesný termín a čas společně s pokyny bude uveden v pozvánce a na webových stránkách. 

 V tomto termínu bude také možné provést prohlídku školy a internátu. Prohlídku můžeme uskutečnit i v jiných 

termínech po předchozí telefonické domluvě. 

 

Email: svatonovice@bpakademie.cz 

Mobil: 725 387 199; 725 387 198  

Web: www.bpa-svatonovice.cz 

Youtube: Bpa Malé Svatoňovice 

Facebook: BPA Malé Svatoňovice 

Instagram: bpamalesvatonovice 

 


