Střední škola – Centrum odborné přípravy
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Přijímací řízení pro čtyřleté obory vzdělání ve školním roce 2020/2021
1.kolo
1 Počty přijímaných žáků
Kód oboru

Počty
přijímaných
žáků

Forma vzdělávání

Výuka cizího
jazyka

30

denní

AJ*

30

denní

AJ*

30

denní

AJ*

(Farmaceutický chemik)

60

denní

AJ*

63-41-M/01

Ekonomika a podnikání1)

30

denní

AJ, RJ, NJ**

68-43-M/01

Veřejnosprávní činnost1)

60

denní

AJ, RJ, NJ**

26-41-L/01

Název oboru

Mechanik elektrotechnik
(Autoelektronika a diagnostika vozidel)

Mechanik elektrotechnik
26-41-L/01
26-41-L/01
28-42-L/01

(Mechanik elektronik – organizační a
výpočetní technika)

Mechanik elektrotechnik
(Mechanik silnoproudých zařízení)

Chemik operátor

pro tyto obory vzdělání není požadováno potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke
vzdělávání;
*) v těchto oborech vzdělání se studuje anglický jazyk. Výuka anglického jazyka navazuje na
výuku na základní škole
**) v těchto oborech vzdělání se studuje anglický jazyk a německý jazyk nebo ruský jazyk.
Výuka jazyků navazuje na výuku na základní škole
1)

2 Odevzdání přihlášky
Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče podává přihlášku do denní formy
vzdělávání na střední škole řediteli školy do 1. 3. 2021. Vyplněnou přihlášku vytiskněte
oboustranně a odevzdejte v sekretariátu školy nebo ji zašlete na adresu školy: SŠ – COPTH,
Poděbradská 1/179, 190 00 Praha 9.
3 Zdravotní způsobilost
Nutností pro přijetí do Střední školy – Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha
9, Poděbradská 1/179 je opatřit přihlášku ke vzdělávání – studiu ve střední škole potvrzením
lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání (netýká se oborů vzdělání Ekonomika a podnikání
a Veřejnosprávní činnost).
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4 Podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole
Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku
nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky a kteří při
přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí a
zdravotní způsobilosti.
5 Přijímací zkouška se koná
Jednotná přijímací zkouška v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou je
stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Pro uchazeče o studium na střední škole
s maturitní zkouškou znamená konání jednotné zkoušky absolvování didaktického testu
z předmětů český jazyk a literatura a matematika. Uchazeč má možnost podat přihlášku až na
dvě střední školy (nebo až na dva obory vzdělání v rámci jedné školy), přičemž je mu umožněno
konat jednotnou zkoušku na každé z těchto škol. Do výsledku přijímacího řízení se bude
zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu. Pakliže se žák nebude
v prvním či druhém termínu moci dostavit ke konání testů, například z důvodu nemoci, pak
bude po omluvě řediteli školy moci konat jednotnou zkoušku v termínu náhradním.
Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy bude ve školním roce 2020/2021
umožněno konat jednotnou přijímací zkoušku ve dvou termínech také všem uchazečům, kteří
podají pouze jednu přihlášku do oboru vzdělání, ve kterém se jednotná přijímací zkouška koná.
Podá-li uchazeč pro školní rok 2021/2022 jednu přihlášku do oboru vzdělání, ve kterém se
jednotná přijímací zkouška nekoná, a zároveň podal alespoň jednu přihlášku do oboru vzdělání,
ve kterém se jednotná přijímací zkouška koná, nebo podal pouze jedinou přihlášku, a to do
čtyřletého oboru vzdělání, ve kterém se jednotná přijímací zkouška koná, koná uchazeč
jednotnou přijímací zkoušku ve dvou termínech ve škole, kterou uvedl na přihlášce a ve které
se jednotná přijímací zkouška v rámci přijímacího řízení koná (tj. uchazeč koná zkoušku
dvakrát ve stejné škole). Ředitel této školy zasílá uchazeči pozvánku k přijímací zkoušce na
oba termíny.
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Termín přijímacích zkoušek:
Náhradní termín přijímacích zkoušek:

1. termín
1. termín

12. 4. 2021;
12. 5. 2021;

2. termín
2. termín

13. 4. 2021
13. 5. 2021

Na přijímací zkoušku budou uchazeči písemně pozváni.
Další informace k jednotné přijímací zkoušce naleznete na www.cermat.cz.
Ředitel školy může rozhodnout o nekonání přijímací zkoušky v případě, že počet podaných
přihlášek bude roven nebo menší než předpokládaný počet přijímaných žáků v oboru vzdělání,
Informaci o nekonání přijímací zkoušky zveřejní nejpozději 8. března 2021 způsobem
umožňujícím dálkový přístup, tj. na webových stránkách školy – www.copth.cz a Centru pro
zjišťování výsledků vzdělávání (CVVZ).
6 Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami
U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy podle vyjádření
školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce, o uzpůsobení podmínek pro
konání jednotné zkoušky.
7 Přijímací zkouška z českého jazyka a literatury – cizinci
Osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při
přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách promíjí na žádost přijímací zkouška
z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru
vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem.
Uchazeč, který nekoná zkoušku z českého jazyka a literatury, se do výsledného pořadí ostatních
uchazečů hodnocených na základě všech kritérií zařazuje na místo shodné s jeho pořadím
v rámci redukovaného pořadí všech uchazečů.
8 Kritéria přijímacího řízení
Ke studiu budou uchazeči přijímáni podle svého umístění ve výsledkové listině, kde budou
seřazeni podle bodů získaných z jednotné přijímací zkoušky z testů z českého jazyka a
literatury a z matematiky a součtu bodů za průměrný prospěch na vysvědčeních ze základní
školy.
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Součet bodů z jednotné přijímací zkoušky
Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury
✓ maximální počet bodů: 50
Jednotná přijímací zkouška z matematiky
✓ maximální počet bodů: 50
Součet průměrných prospěchů na vysvědčeních
Výpočet bodového zisku pro přijímací řízení:
✓

průměrný prospěch z pololetí posledního ukončeného ročníku základního vzdělávání
(zpravidla 8. ročník) zaokrouhlený na 2 desetinná místa;

✓

průměrný prospěch z pololetí posledního ročníku základního vzdělávání (zpravidla
9. ročník) zaokrouhlený na 2 desetinná místa.

Z důvodu epidemie SARS CoV-2 není součástí hodnocení průměrný prospěch z posledního
ukončeného ročníku základního vzdělávání (zpravidla 8. ročník) školního roku 2019/2020.
Výsledné pořadí uchazeče
Výsledné pořadí uchazeče se stanoví jako součet vážených bodů z níže uvedených kritérií:
1. Získaný počet bodů z jednotné přijímací zkoušky z testů z českého jazyka a literatury a
z matematiky. Podmínkou pro přijetí uchazeče ke studiu je dosažení minimálně 20 bodů
ze 100 možných v rámci těchto testů.
Hodnocení jednotné přijímací zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií podílí 60%.
2. Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání za výše uvedená klasifikační období
– uchazeč může získat max. 40 bodů
Body za průměrný prospěch uchazeče:
20 bodů, průměr známek 1,00 až 1,50;
15 bodů, průměr známek 1,51 až 1,75;
10 bodů, průměr známek 1,76 až 2,25;
5 bodů, průměr známek 2,26 až 2,50;
0 bodů, průměr známek 2,51 a horší.
Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání se na celkovém hodnocení splnění
kritérií podílí 40%.
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Pro případ rovnosti bodů bude v pořadí uchazečů zvýhodněn uchazeč s lepším prospěchem
z českého jazyka a literatury a z matematiky za dvě klasifikační období.
8.1. Kritéria přijímacího řízení v případě nekonání přijímací zkoušky
V případě, že počet podaných přihlášek bude roven nebo nepřevýší předpokládaný počet
přijímaných žáků a ředitel školy rozhodne o nekonání přijímací zkoušky, budou uchazeči ke
studiu přijímáni podle svého umístění ve výsledkové listině, kde budou seřazeni podle součtu
průměrných prospěchů na vysvědčeních ze základní školy.
Součet průměrných prospěchů na vysvědčeních
✓

průměrný prospěch z pololetí posledního ukončeného ročníku základního vzdělávání
(zpravidla 8. ročník) zaokrouhlený na 2 desetinná místa;

✓

průměrný prospěch z pololetí posledního ročníku základního vzdělávání (zpravidla
9. ročník) zaokrouhlený na 2 desetinná místa.

Z důvodu epidemie SARS CoV-2 není součástí hodnocení průměrný prospěch z posledního
ukončeného ročníku základního vzdělávání (zpravidla 8. ročník) školního roku 2019/2020.
Výsledné pořadí uchazeče
Podle vypočítaných průměrů seřazených vzestupně se stanoví celkové pořadí uchazečů
v přijímacím řízení pro jednotlivé obory vzdělání.
Při shodném průměru rozhoduje o celkovém pořadí uchazeče v přijímacím řízení lepší výsledek
ze součtů známek z českého jazyka a literatury a z matematiky.
9 Oznámení výsledků přijímacího řízení
Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamuje zveřejněním
seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.
Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na nástěnce u vstupních dveří do budovy školy
Poděbradská 1/179, Poděbradská 12/508, Pod Balkánem 599/2 a na webových stránkách školy
– www.copth.cz.
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Rozhodnutí o přijetí budou zveřejněna 30. 4. 2021.
Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů
bude rozhodnutí o nepřijetí zasláno písemně.
V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, mají uchazeči a
jejich zákonní zástupci možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním a právo
nahlížet do spisu dle § 38 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
Dne 29. 4. 2021 (9,00 hod. – 12,00 hod.) bude umožněno uchazečům a jejich zákonným
zástupcům nahlédnout do spisu uchazeče dle § 38 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
a to v SŠ-COPTH, Poděbradská 1/179, Praha 9.
Upozorňujeme, že účastník řízení nebo jeho zákonný zástupce je povinen v souladu s ust. § 36
odst. 5 správního řádu předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti, což je
doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno, příjmení, datum narození, místo
trvalého pobytu a z něhož je patrná i podoba.
10 Zápisový lístek
K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole
slouží zápisový lístek.
Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole, a to
nejpozději do 15. března 2021.
V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek
krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče, u cizinců dle místa pobytu na
území České republiky, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území České
republiky nepobývá.
Každý uchazeč o vzdělávání ve střední škole, který se účastní přijímacího řízení pro následující
školní rok, obdrží jeden zápisový lístek.
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce
nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí
ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový
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lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě
provozovateli poštovních služeb.
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového
lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky
rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může
uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na
škole, kde byl přijat na základě odvolání.
11 Odvolání
Podle § 60e odst. 3 školského zákona je proti rozhodnutí ředitele školy přípustné odvolání
do tří pracovních dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele školy, jejíž činnost
vykonává Střední škola – Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9,
Poděbradská 1/179. O odvolání bude rozhodovat Magistrát hlavního města Prahy.

Praha 27. 1. 2021

Mgr. Josef Ležal v.r.
ředitel školy

