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

Kritéria pro 3. kolo přijímacího řízení na obory středního vzdělávání ve
školním roce 2017/18
Ředitel VOŠ, SŠ, COP 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 Vyhláškou č.353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se
zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje tato kritéria přijímacího řízení pro třetí
kolo přijímacího řízení.
Počty přijímaných žáků podle oborů:
Kód oboru

ŠVP

RVP

Forma studia

Doba
studia

Počet
přijímaných
žáků

Obory středního vzdělávání s maturitní zkouškou
Elektrotechnika

Počítače a robotika

denní

4 roky

5

18-20-M/01

Informační technologie

Informační technologie - správa sítí a
programování

denní

4 roky

5

23-41-M/01

Strojírenství

Počítačová grafika a animace

denní

4 roky

5

63-41-M/01

Ekonomika a podnikání

Řízení sportu

denní

4 roky

9

26-41-M/01

Obory středního vzdělávání s maturitní zkouškou s posílenou výukou praxe umožňující získání výučního listu ve 3. ročníku studia
26-41-L/01
23-45-L/01

Mechanik elektrotechnik

Mechanik elektronik - digitální technika

denní

4 roky

4

Mechanik seřizovač

Mechanik programátor - programování a
obsluha technologických pracovišť

denní

4 roky

5

Obory středního vzdělávání s výučním listem
23-56-H/01

Obráběč kovů

Obráběč kovů - obsluha CNC strojů

denní

3 roky

5

23-51-H/01

Strojní mechanik

Strojní mechanik - opravy, montáže a
svařování

denní

3 roky

7

26-51-H/01

Elektrikář

Elektrikář – programovatelné elektroinstalace

denní

3 roky

5

26-52-H/01

Elektromechanik pro zařízení a
přístroje

Elektromechanik pro zařízení a přístroje –
digitální technika

denní

3 roky

5

66-53-H/01

Operátor skladování

Operátor skladování - logistika

denní

3 roky

4

26-51-H/01

Elektrikář

Obory středního vzdělávání s výučním listem - zkrácené studium určené pro absolventy SŠ, SOU
Elektrikář - programovatelné elektroinstalace

denní

1 rok

1

Obory středního vzdělávání s maturitní zkouškou - nástavbové studium určené pro absolventy SOU
64-41-L/51

Podnikání

Podnikání

denní

2 roky

11

64-41-L/51

Podnikání

Podnikání

dálková

3 roky

17

Přihlášku do 3. kola přijímacího řízení na obory středního vzdělávání podá uchazeč nejpozději do 18.
června 2018. Přihláška se podává na tiskopise stanoveném MŠMT ČR a musí obsahovat náležitosti uvedené
v §1, vyhlášky č. 353/2016 Sb. v platném znění. Lékařské potvrzení na přihlášce ke studiu je požadováno pro
všechny výše uvedené obory s výjimkou nástavbového studia, u kterého lékařské potvrzení není podmínkou
splnění kritérií přijímacího řízení.

 V průběhu přijímacího řízení uchazeči vystupují pod registračními čísly. Toto číslo obdrží každý
uchazeč v informačním dopise od ředitele školy.
 Seznam registračních čísel přijatých a nepřijatých uchazečů (pořadí úspěšnosti) bude zveřejněn po
ukončení přijímacího řízení na vstupních dveří vchodu „A“ a na www stránce školy (www.copsu.cz).
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 Písemná rozhodnutí o přijetí nebudou zasílána, rozhodnutí o přijetí se považuje za oznámené dnem
zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu budou odeslána zletilým
uchazečům nebo zákonným zástupcům přihlášených uchazečů na adresu uvedenou v přihlášce ke
studiu.
 Svůj úmysl vzdělávat se na střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče
odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne
oznámení rozhodnutí (vyhláška MŠMT ČR č. 472/2011 Sb.). Zápisový lístek se považuje také za včas
odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
 Uchazeči o nástavbové, dálkové a zkrácené studium zápisový lístek neodevzdávají.
 Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku
úmysl vzdělávat se ve střední škole, zaniká posledním dnem poslední lhůty rozhodnutí o přijetí tohoto
uchazeče ke vzdělávání ve střední škole.
 Případná další kola přijímacího řízení mohou být vyhlašována v jednotlivých oborech vzdělávání
v případě, že po skončení předchozích kol budou ještě k dispozici volná místa (pro dosažení
povolených počtů přijímaných).

Přijímací řízení na obory středního vzdělání s maturitní zkouškou
 Přijímací řízení je společné.
 V 3. kole přijímacího řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou se koná přijímací zkouška.
 Přijímací zkouška se skládá z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a
písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Aby uchazeč splnil podmínky
přijímacího řízení, musí tuto přijímací zkoušku vykonat.
 Pozvánka k přijímací zkoušce bude uchazeči odeslána minimálně týden před konáním přijímací
zkoušky.
 Způsob zadávání, délku trvání a kritéria hodnocení jednotné zkoušky a podmínky organizace přijímací
zkoušky stanoví škola v souladu s Vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu
vzdělávání. Test z českého jazyka a literatury trvá 60 minut. Test z matematiky trvá 70 minut. V
průběhu zkoušky mohou uchazeči používat pouze povolené pomůcky, které budou uvedeny na
pozvánce k přijímací zkoušce.
 Osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím
řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných 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

 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. Ředitel školy upraví uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami podmínky v přijímacím
řízení podle doporučení školského poradenského zařízení.
Stránka 2 z 6

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

 Uchazeči budou při přijímacím řízení na obory středního vzdělání s maturitní zkouškou hodnoceni
podle následujících kritérií:
o Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání
o Výsledky hodnocení dosaženého při přijímací zkoušce.
 Hodnocení na vysvědčeních z přecházejícího vzdělání je součástí přihlášky ke studiu na SŠ. Hodnocení
musí být potvrzeno ředitelem školy. Výsledky vzdělávání pro nástavbové studium a dálkovou formu
studia mohou být doloženy předložením originálů vysvědčení, popřípadě ověřených kopií příslušných
vysvědčení. Hodnocení předcházejícího vzdělání bude provedeno podle následující tabulky:
Celkový průměr z přechozího
vzdělávání
1,00 - 1,10
1,11 - 1,20
1,21 - 1,30
1,31 - 1,40
1,41 - 1,50
1,51 - 1,60
1,61 - 1,70
1,71 -1,80
1,81 - 1,90
1,91 - 2,00
2,01 - 2,10
2,11 - 2,20
2,21 - 2,30
2,31 - 2,40
2,41 - 2,50
2,51 - 2,70
2,71 - 3,00
3,01 - 3,30
více než 3,31

Počet bodů
66
62
60
58
56
54
52
50
48
46
44
40
35
30
25
20
15
10
0

 Za hodnocení výsledků přechozího vzdělání lze získat maximálně 66 bodů (39,75% celkového
hodnocení).
 Výsledky hodnocení přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky a její aplikace
budou sečteny. Maximální počet bodů za výsledky přijímací zkoušky je 100 bodů (60,24% celkového
hodnocení)
 Celkově může uchazeč získat 166 bodů.
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 Pořadí uchazečů bude sestaveno podle počtu získaných bodů.
 Pokud několik uchazečů získá stejný počet bodů, rozhodnou o pořadí další kritéria.
Další kritéria pro stanovení pořadí uchazečů:
O pořadí při stejném počtu bodů rozhoduje lepší hodnocení v posledním ročníku postupně z předmětů matematika, český jazyk a literatura, anglický
jazyk. Jakmile se u prvního předmětu v uvedeném pořadí vyskytne rozdílné hodnocení, které může rozhodnout, další předměty se již neporovnávají.
Nerozhodne-li se ani podle vysvědčení, pokračuje se obdobným způsobem v předposledním ročníku vzdělávání. V případě, že shoda pokračuje, dalším
kritériem jsou výsledky přijímací zkoušky z matematiky; v případě, že i výsledky přijímací zkoušky z matematiky jsou shodné, rozhodují výsledky zkoušky
z českého jazyka a literatury.

 Podle tohoto pořadí pak bude přijat příslušný počet uchazečů tak, aby celkový počet přijatých žáků
dosáhl nejvýše stanoveného počtu přijímaných.
 Ředitel školy v případě oborů vzdělání s maturitní zkouškou ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů
ode dne konání přijímací zkoušky.
Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil a svoji neúčast
písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním
termínu.

V Sezimově Ústí 31. 5. 2018
František Kamlach v. r.
ředitel
zveřejněno: 31. 5. 2018
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Přijímací řízení na obory středního vzdělání s výučním listem
 Přijímací řízení je společné.
 Přijímací zkouška se nekoná.
 Vyhlášení výsledků 3. kola přijímacího řízení: 19. 6. 2018

KRITÉRIA:
 Kritériem pro přijetí je zhodnocení výsledků ze základní školy.
 Stanovené pořadí přijímaných uchazečů bude dle celkového průměru známek ze základní školy.
 V případě stejného celkového průměru ze základní školy rozhoduje o pořadí uchazečů zhodnocení
studijních výsledků ze ZŠ předmětů matematika, fyzika a český jazyk.
DALŠÍ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ:
 Registrační číslo obdrží uchazeč po zaevidování přihlášky a bude mu oznámeno písemně po ukončení
sběru přihlášek pro příslušné kolo přijímacího řízení.
 Předpokladem přijetí uchazeče ke střednímu vzdělávání s výučním listem je rovněž splnění podmínek
zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělávání.

V Sezimově Ústí 31. 5. 2018

Ing. František Kamlach, v. r.
ředitel

zveřejněno: 31. 5. 2018

Stránka 5 z 6

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

Přijímací řízení na obory středního vzdělání s výučním listem –
zkrácené studium
 Přijímací řízení je společné.
 Přijímací zkouška se nekoná.
 Vyhlášení výsledků 3. kola přijímacího řízení: 19. 6. 2018
KRITÉRIA:
 Kritériem pro přijetí je zhodnocení výsledků z posledních dvou ročníků střední školy.
 Stanovené pořadí přijímaných uchazečů bude dle celkového průměru známek ze střední školy.
 V případě stejného celkového průměru ze střední školy rozhoduje o pořadí uchazečů zhodnocení
studijních výsledků ze SŠ předmětů matematika, cizí jazyk a český jazyk.
DALŠÍ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ:
 Registrační číslo obdrží uchazeč po zaevidování přihlášky a bude mu oznámeno písemně po ukončení
sběru přihlášek pro příslušné kolo přijímacího řízení.
 Předpokladem přijetí (zápisu) uchazeče ke vzdělávání ve střední škole je rovněž splnění podmínek
zdravotní způsobilosti pro obor vzdělávání a ukončené střední vzdělání.

V Sezimově Ústí 31. 5. 2018

Ing. František Kamlach, v. r.
ředitel

zveřejněno: 31. 5. 2018
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