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Přijímací řízení pro čtyřleté obory vzdělání ve školním roce 2018/2019
1. kolo
1 Počty přijímaných žáků
kód oboru

název oboru

počty přijímaných žáků

forma studia

34-56-L/01

fotograf

30

denní

výuka cizího
jazyka *)
AJ

69-41-L/01

kosmetické
služby

30

denní

AJ

*) V těchto oborech vzdělání se studuje anglický jazyk. Výuka anglického jazyka navazuje na výuku
na základní škole.

2 Odevzdání přihlášky
Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče podává přihlášku do denní formy
vzdělávání na střední škole řediteli školy do 1. 3. 2019. Vyplněnou přihlášku vytiskněte
oboustranně a odevzdejte v sekretariátu školy nebo ji zašlete na adresu školy: SŠ – COPTH,
Novovysočanská 5/501, 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 studiu potvrzením lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání.
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 Příjímací 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
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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.
Uchazeči, kteří se hlásí na obor FOTOGRAF, odevzdají společně s přihláškou soubor osmi
fotografií na volné téma o velikosti minimálně 13×18 cm. Doporučujeme, aby uchazeč
fotografie vhodně adjustoval. Všechny fotografie budou vloženy do papírových desek A4
s chlopněmi. Desky budou opatřeny čitelným popisem hůlkovým písmem nebo štítkem
vytištěným na počítači se jménem, příjmením a datem narození uchazeče.
Termín přijímacích zkoušek: 1. termín 12. 4. 2019, 2. termín 15. 4. 2019
náhradní termín 13. 5. 2019 (1. termín), 14. 5. 2019 (2. termín)
Na přijímací zkoušku budou uchazeči písemně pozváni.
Další informace k jednotné přijímací zkoušce naleznete na www.cermat.cz.
6 Kritéria přijímacího řízení
obor FOTOGRAF
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, součtu bodů za průměrný prospěch na vysvědčeních a počtu bodů za odevzdané fotografie.
Součet bodů z testů z českého jazyka a literatury a z matematiky
Jednotný test z českého jazyka a literatury
 maximální počet bodů: 50
Jednotný test z matematiky
 maximální počet bodů: 50
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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 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,
7 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 30 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 poslední tři klasifikační období –
uchazeč může získat max. 60 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 30 %.
3. Získaný počet bodů za odevzdané fotografie, uchazeč může získat max. 30 bodů.
Hodnocení za odevzdané fotografie se na celkovém hodnocení splnění kritérií podílí 10 %.
Pro případ rovnosti bodů bude v pořadí uchazečů zvýhodněn uchazeč s lepším prospěchem
z českého jazyka a literatury za poslední tři klasifikační období.
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8 Kritéria přijímacího řízení
obor KOSMETICKÉ SLUŽBY
Ke studiu budou uchazeči přijímáni podle svého umístění ve výsledkové listině, kde budou
seřazeni podle bodů získaných z jednotných testů z českého jazyka a z matematiky, součtu bodů
za průměrný prospěch na vysvědčeních.
Součet bodů z testů z českého jazyka a literatury a z matematiky
Jednotný test z českého jazyka a literatury
Maximální počet bodů: 50
Jednotný test z matematiky
Maximální počet bodů: 50
Součet průměrných prospěchů na vysvědčeních a z chování
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 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.
9 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 30 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 poslední tři klasifikační období –
uchazeč může získat max. 60 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;

Střední škola – Centrum odborné přípravy
technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179
Poděbradská 1/179, 190 00 Praha 9
tel.: 266 039 035; e-mail: copth@copth.cz

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 %.
Pro případ rovnosti bodů bude v pořadí uchazečů zvýhodněn uchazeč s lepším prospěchem
z českého jazyka a literatury za poslední tři klasifikační období.
10 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
Novovysočanská 5/501 a na webových stránkách školy – www.copth.cz.
Rozhodnutí o přijetí budou zveřejněna 30. 4. 2019.
Nepřijatým uchazečům 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, správní řád.
Dne 29. 4. 2019 (12.00–14.00) bude umožněno uchazečům a jejich zákonným zástupcům
nahlédnout do spisu uchazeče dle § 38 odst. 1 zákona č. 500/2004, správní řád.
11 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.
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.
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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
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.
12 Odvolání
Podle § 60e odst. 3 školského zákona je proti rozhodnutí ředitele školy přípustné odvolání do
tří pracovních dnů od jeho doručení. Odvolání se podává řediteli školy, jejíž činnost vykonává
Střední škola – Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179.
O odvolání bude rozhodovat Magistrát hlavního města Prahy.

Praha 3. 12. 2018

Mgr. Josef Ležal v. r.
ředitel školy

