Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Budějovická 421, Sezimovo Ústí

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení k vyššímu odbornému vzdělávání
pro školní rok 2021/22
Ředitelka VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí, Budějovická 421 v souladu s § 165 odst. 2 písm. f), § 59 a § 60 zákona
č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů, v souladu s § 2 vyhlášky č. 10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělání ve znění
pozdějších předpisů, vyhláškou č.233/2020 Sb. o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti
s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2, opatřením obecné povahy MŠMT ze dne 14.
1. 2021, č. j. MSMT-43073/2020-3 a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů,
vyhlašuje první kolo přijímacího řízení k vyššímu odbornému vzdělávání a stanovuje:




jednotná kritéria přijímacího řízení pro první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/22 a
způsob jejich splnění,
předpokládaný počet přijímaných uchazečů,
podrobnosti organizace přijímacího řízení.

1. Počty přijímaných uchazečů podle oborů
Kód oboru

Název oboru

Forma studia

Počet
přijímaných
uchazečů

26-41-N/01

Elektrotechnika –
mechatronické systémy

denní

40

26-41-N/01

Elektrotechnika –
mechatronické systémy

kombinovaná

20

2. Přihlášky ke studiu
Termín podání (odevzdání) přihlášek do 1. kola ke studiu těchto oborů vzdělávání je stanoven do 31. května
2021.
Další kola přijímacího řízení budou vyhlašována průběžně až do naplnění kapacity 1. ročníku a zveřejňována
na veřejně přístupném místě a na www stránkách školy. Kritéria pro přijetí jsou shodná s 1. kolem
přijímacího řízení a platí pro všechna kola přijímacího řízení.
Podání přihlášky
 Přihláška ke studiu se podává na standardním tiskopisu (ke stažení na www.copsu.cz)
 Přihláška musí obsahovat všechny předepsané údaje -kód a název oboru vzdělávání (26-41-N
Elektrotechnika – mechatronické systémy), IZO školy, odkud se uchazeč hlásí (lze nalézt na
vysvědčení), rodné číslo (v souladu s §94, odst. 1, zákona 561/2004 Sb.).
 Na druhé straně přihlášky je nutné potvrzení správnosti údajů o prospěchu v jednotlivých ročnících
střední školy
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Řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku je možné zaslat na adresu školy, případně osobně v
kanceláři školy: VOŠ, SŠ, COP, Budějovická 421, Sezimovo Ústí
Pokud uchazeč vlastní datovou schránku, může odeslat přihlášku na DS školy: rvifdct . Dokumenty
zasílejte ve formátu PDF.

Potvrzení o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání: Škola vyžaduje ze zákona potvrzení o zdravotní
způsobilosti uchazeče ke vzdělávání na všechny nabízené formy vzdělávání VOŠ mimo nástavbového
vzděláván. Potvrzení uvést přímo na přihlášce, popř. na samostatném dokladu přiložením k přihlášce.
Povinné přílohy přihlášky
Pro zařazení a vyhodnocení přihlášky je nutné, aby uchazeč dodal nejpozději ke dni přijímacího řízení
následující dokumenty:
1. Potvrzením známek z posledních dvou ročníků SŠ nebo úředně ověřené kopie vysvědčení
z posledních dvou ročníku SŠ.
2. Potvrzení o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání (viz níže).
Tyto dokumenty může zaslat uchazeč společně s přihláškou, nebo je doložit dodatečně, nejpozději však
do data zápisu do 1. ročníku VOŠ
Součástí přihlášky mohou být další doklady stanovené prováděcím právním předpisem (např. doporučení SPC
a další doklady dle kritérií ředitele školy).
Registrační číslo
Registrační číslo obdrží uchazeč po zaevidování přihlášky a bude mu oznámeno písemně po ukončení sběru
přihlášek pro příslušné kolo přijímacího řízení.
Přílohy přijímacího řízení, které student dokládá až při zápisu do studia VOŠ
Při zápisu student předloží další povinné doklady, bez kterých zápis nemůže být proveden. Jedná se o:
1. Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení (Czech POINT apod.).
2. Doklad o zaplacení administrativního poplatku (viz níže).

3. Přijímací zkoušky na obory středního vyššího odborného vzdělání
Přijímací zkouška se v rámci přijímacího řízení na VOŠ pro školní rok 2021/2022 NEKONÁ!
Uchazeči budou v 1. kole přijati bez přijímacích zkoušek až do naplnění kapacity přijímaných studentů za
splnění podmínek kritérií přijímacího řízení.
Termín konání l. kola přijímacího řízení:
3. 6. 2021
Vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení:

3. 6. 2021

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení
Seznamy přijatých a nepřijatých uchazečů dle stanoveného pořadí budou v souladu s právními předpisy
týkajícími se ochrany údajů zveřejněny dle platné legislativy pod registračními čísly na veřejně přístupném
místě školy-ve vstupních prostorách školy (vchod „A“) a způsobem umožňujícím dálkový přístup na
www.copsu.cz.
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Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitelky školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3
pracovních dnů ode dne doručení (zveřejnění) Rozhodnutí.

4. Kritéria přijímacího řízení
na obory vyššího odborného vzdělávání
Uchazeči na obory VOŠ NEBUDOU konat přijímací zkoušku a budou při přijímacím řízení hodnoceni podle
následujícího kritéria:


Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání na střední škole

Kritériem pro přijetí je zhodnocení studijních výsledků ze SŠ tj. celkový průměr známek z posledních dvou
ročníků na SŠ:
a) Hodnocení 1. pololetí z předposledního ročníku SŠ maturitního oboru
b) Hodnocení 1. pololetí z posledního ročníku SŠ maturitního oboru
Na základě zákonných opatření MŠMT k SARS Cov-2 se nehodnotí 2. pololetí šk. r. 2019/2020. Tuto
skutečnost již zohledňují i nové Přihlášky ke studiu na str. 2, pozn. 16.
Stanovení pořadí uchazečů bude dle výsledného průměru známek ze SŠ.
V případě stejného celkového průměru rozhoduje o pořadí studentů (uchazečů) hodnocení studijních
výsledků ze SŠ z předmětů matematika a cizí jazyk a dále skutečnost, zda se jedná o studenta se SVP popř.
ZPS (Doporučení ŠZ nebo zdravotní).
Předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání ve vyšší odborné škole je rovněž splnění podmínek zdravotní
způsobilosti pro obor vzdělání.

5. Zápis studenta a školné
Zápis studenta ke studiu
Dle školského zákona se uchazeč stává studentem VOŠ v den zápisu ke studiu, proto je datum zápisu
rozhodné například pro potřeby hlášení na zdravotní pojišťovny (důležité pro studenty, kteří maturovali
dříve než ve školním roce 2020/2021).
Termín zápisu
Zápis do 1. ročníku denní formy:
Zápis do 1. ročníku kombinované formy:
Nejpozdější termín pro zapsání studenta:

1. 9. 2021
3. 9. 2021
31. 10. 2021

Student provádí zápis osobně na studijním oddělení VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí, kam s sebou přinese 1
fotografii pasového formátu. U zápisu mu bude vydán index studenta, který je každý student povinen s
sebou nosit na veškerou výuku do školy a řádně si do něj nechat zapisovat uzavření jednotlivých modulů,
pokud tak nečiní tak postupuje proti školnímu řádu. Dále bude student oficiálně uveden do studia na VOŠ dostane přístupový čip do budovy, rozvrh, harmonogram školního roku, potvrzení o studiu a další
náležitosti. Administrativní poplatek za zápis ke studiu není zpoplatněn.
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U zápisu nebo nejpozději do 9. 9. 2021 na email cop@copsu.cz provede student výběr Povinně volitelných /
Volitelných modulů, pokud jsou tyto zařazeny ve studijním plánu daného období.
Výuka začíná 1. 9. 2021.
Poplatek za školné
V souladu s vyhláškou č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, se na
vyšších odborných školách vybírá školné, které činí pro oba otevírané vzdělávací programy na naší škole
3 000 Kč ročně. Školné je hrazeno přímou platbou ve dvou splátkách.
Nejpozději do konání zápisu předloží uchazeč kopii dokladu o zaplacení 1. splátky školného. Podklady pro
úhradu (bankovní spojení; číslo účtu: 2732-301/0100 , variabilní symbol apod. sdělí přijatému uchazeči
studijní oddělení COP).

Zpracoval:

Ing. Ladislava Kášková
Mgr. Miloš Blecha

Schválila: doc. PhDr. Mgr. Lenka Hrušková, Ph.D.
ředitelka školy

Bc. Blanka Bačíková

Zveřejněno: 28. 1. 2021
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