STŘEDNÍ ŠKOLA – CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ

KRITÉRIA
přijímacího řízení

do 1. ročníku vzdělávání v SŠ – COPT Kroměříž
pro školní rok 2022/2023
(§ 60 odst.2 písm.a) školského zákona)

Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve střední škole je správním řízením, které se řídí:
• zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů - školský zákon
• navazující vyhláškou 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání
• zákonem 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
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Obory středního vzdělání s výučním listem – 3 leté

23-56-H/01
23-51-H/01
23-55-H/02
23-68-H/01
26-51-H/01
26-57-H/01
36-52-H/01
41-55-H/01

Obráběč kovů
Strojní mechanik
Karosář
Mechanik opravář motorových vozidel
Elektrikář
Autoelektrikář
Instalatér
Opravář zemědělských strojů

Do oborů středního vzdělání s výučním listem se přijímací zkoušky nekonají.

Kritéria pro přijetí
•
•
•
•
•
•

Uchazeč úspěšně absolvuje 9.ročník základní školy.
Pořadí uchazečů se stanoví dle výsledků hodnocení předchozího vzdělávání – celkový
výsledný průměr na vysvědčení za poslední dva ročníky ZŠ.
Hodnocení chování „VÝBORNÝ“ v posledních dvou ročnících ZŠ.
Celkové hodnocení „PROSPĚL“ v posledních dvou ročnících ZŠ.
V případě shodného výsledného průměru u více uchazečů, rozhoduje o pořadí
uchazeče poslední známka z předmětů v tomto pořadí: MAT, FYZ a ČJL.
K přihlášce je nutno doložit lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání
zvoleného oboru, v souladu s Nařízením vlády č. 211/2010 Sb.

Výsledky příjímacího řízení budou zveřejněny

22.4.2022

Další pokyny a upozornění pro učební obory
•

Pořadí uchazečů, dle výsledků PŘ, bude zveřejněno pod přiděleným evidenčním
číslem v budově školy a na webových stránkách školy:
www.coptkm.cz

•

Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů se považuje kladné rozhodnutí ředitele za
oznámené. Svůj úmysl nastoupit ke studiu uchazeč potvrdí odevzdáním zápisového
lístku do 10 dnů od zveřejnění výsledků. Pokud nebude ZL ve stanovené lhůtě
uplatněn, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí ředitele o přijetí.

•

Rozhodnutí o nepřijetí obdrží uchazeč písemně. Proti tomuto rozhodnutí lze podat
odvolání do 3 dnů od doručení k odvolacímu orgánu – Zlínský kraj, odbor školství,
prostřednictvím ředitele SŠ-COPT Kroměříž.
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Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou – 4leté

39-41-L/01
23-45-L/01
26-41-L/01

Autotronik
Mechanik seřizovač
Mechanik elektrotechnik

Uchazeči do oborů středního vzdělávání s maturitní zkouškou, včetně nástavbového studia,
konají v 1.kole přijímacího řízení jednotnou přijímací zkoušku, kterou zajišťuje a hodnotí
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání. Více informací najdete na: www.cermat.cz.

Kritéria pro přijetí do 4letých maturitních oborů
• Uchazeč úspěšně absolvuje 9.ročník základní školy.
• Výsledky hodnocení předchozího vzdělávání (ZŠ) – výsledný průměrný prospěch
posledních dvou ročníků - viz tabulka přepočtu na body (str. 7).
• Hodnocení chování „VÝBORNÝ“ v posledních dvou ročnících ZŠ.
• Celkové hodnocení „PROSPĚL“ v posledních dvou ročnících ZŠ.
• Výsledky jednotné přijímací zkoušky (JPZ) - písemné testy se konají z MAT a ČJL.
Uchazeči mohou získat maximálně 50 + 50 = 100 bodů.
• Uchazeči se SVP, kteří doloží řediteli školy současně s přihláškou platné doporučení
školského poradenského zařízení (KPPP, SPC) obsahující podpůrná opatření, mají
nárok na uzpůsobené podmínky přijímacího řízení.
• Pořadí uchazečů se stanoví součtem bodů za celkový výsledný průměr ZŠ a
výsledným počtem bodů získaných při JPZ, přičemž váha podílu JPZ při celkovém
hodnocení uchazeče tvoří 61%.
• V případě shodného počtu bodů u více uchazečů, rozhoduje o pořadí uchazečů
poslední známka z předmětů v tomto pořadí: MAT, ČJL a CJA.
• K přihlášce je nutné doložit lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání
zvoleného oboru v souladu s Nařízením vlády č. 211/2010 Sb.
Na přihlášku je nutné uvádět platnou e-mailovou adresu pro další komunikaci.

Termíny jednotné zkoušky

1.termín:
2.termín

12. 4. 2022
13. 4. 2022

Pro vážné důvody, pro které se nemohl uchazeč zúčastnit řádného termínu, jsou určeny 2
náhradní termíny 10.5. a 11.5.2022. Tuto skutečnost je nutno písemně doložit řediteli školy a
omluvit se, nejpozději do 3 dnů od konání JPZ. Stejný termín pro konání přijímací zkoušky v
jiném oboru vzdělávání nebo jiné škole není důvodem stanovení náhradního termínu JPZ.
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Další pokyny a informace pro 4leté maturitní obory
•

Pořadí uchazečů dle výsledků přijímacího řízení bude zveřejněno pod evidenčním
číslem v budově školy a na webových stránkách školy:
www.coptkm.cz

•

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny do 2 dnů po zpřístupnění dat Centrem
pro zjišťování výsledků (28.4.2022).

•

Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů je považováno kladné rozhodnutí ředitele za
oznámené. Uchazeč potvrdí svůj úmysl nastoupit ke studiu odevzdáním zápisového
lístku do 10 dnů od zveřejnění výsledků, jinak zaniká právní účinek rozhodnutí.

•

Rozhodnutí ředitele o nepřijetí obdrží uchazeč písemnou formou. Proti zápornému
rozhodnutí z kapacitních důvodů lze podat odvolání do 3 dnů od doručení
k odvolacímu orgánu, KÚ Zlínského kraje, prostřednictvím ředitele SŠ-COPT
Kroměříž.
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2 leté denní nástavbové studium s maturitní zkouškou

23-43-L/51
26-41-L/52

Provozní technika
Provozní elektrotechnika

Uchazeči do oborů středního vzdělávání s maturitní zkouškou, včetně nástavbového studia
konají v 1.kole přijímacího řízení jednotnou přijímací zkoušku, kterou zajišťuje a hodnotí
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání. Více informací najdete na www.cermat.cz.

Kritéria pro přijetí do nástavbového studia

• Obory jsou určeny pro absolventy středního vzdělání s výučním listem v délce 3 roky
denního studia.
• Výsledky jednotné přijímací zkoušky (JPZ) - písemné testy se konají z MAT a ČJL.
Uchazeči mohou získat maximálně 50 + 50 = 100 bodů.
• Pokud podává uchazeč jednu přihlášku, koná JPZ v prvním termínu.
• Uchazeči s SVP, kteří doloží řediteli školy současně s přihláškou platné doporučení
školského poradenského zařízení (KPPP, SPC) obsahující podpůrná opatření, mají
nárok na uzpůsobené podmínky přijímacího řízení.
• Výsledky hodnocení předchozího vzdělávání na SŠ (průměrný prospěch závěrečného
vysvědčení 1. a 2. ročníku a 1. pololetí 3. ročníku).
• Pořadí uchazečů se stanoví součtem bodů za celkový výsledný průměr SŠ a
výsledným počtem bodů získaných při JPZ, přičemž váha podílu JPZ při celkovém
hodnocení uchazeče činí 61%.
• V případě shodného počtu bodů u více uchazečů, rozhoduje o jejich pořadí poslední
známka z předmětů v tomto pořadí: MAT, ČJL a CJA.
• Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání zvoleného oboru v souladu
s Nařízením vlády č. 211/2010 Sb.

Na přihlášce uveďte platnou e-mailovou adresu pro další vzájemnou komunikaci.

Termíny jednotné zkoušky

1.termín:
2.termín

12. 4. 2022
13. 4. 2022

Pro vážné důvody, pro které se nemohl uchazeč zúčastnit řádného termínu, jsou určeny dva
náhradní termíny 10.5. a 11. 5.2022. Tuto skutečnost je nutno písemně doložit řediteli školy a
omluvit se, nejpozději do 3 dnů od konání JPZ. Stejný termín pro konání přijímací zkoušky v
jiném oboru vzdělávání nebo jiné škole není důvodem stanovení náhradního termínu PZ.
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Další pokyny a informace pro nástavbové studium
•

Pořadí uchazečů dle výsledků přijímacího řízení bude zveřejněno pod evidenčním
číslem v budově školy a na webových stránkách školy:
www.coptkm.cz

•

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny do 2 dnů po zpřístupnění dat Centrem
pro zjišťování výsledků (28.4.2022).

•

Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů je považováno kladné rozhodnutí ředitele za
oznámené.

•

Rozhodnutí ředitele o nepřijetí obdrží uchazeč písemnou formou. Proti zápornému
rozhodnutí z kapacitních důvodů lze podat odvolání do 3 dnů od doručení
k odvolacímu orgánu – Zlínský kraj, odbor školství, prostřednictvím ředitele SŠCOPT Kroměříž.

•

Pokud žák nezíská výuční list, nemůže se stát řádným studentem nástavbového studia.
Rozhodnutí ředitele o přijetí tedy nenabývá účinnosti.
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Přepočet výsledných průměrů ze ZŠ a SŠ na body

Výsledný průměr známek

1,00 – 1,50
1,51 – 2,00
2,01 – 2,50
2,51 – 3,00
3,01 – 3,50
3,51 a více

65 bodů
45 bodů
30 bodů
20 bodů
10 bodů
0 bodů

Počet otevíraných tříd jednotlivých oborů
pro školní rok 2022/2023

Kód oboru

Název oboru

Počet tříd
(s 30 žáky)

4leté studijní obory
23 – 45 – L / 01
39 – 41 – L / 01
26 – 41 – L / 01

Mechanik seřizovač
Autotronik
Mechanik elektrotechnik

3

2leté denní nástavbové studium
23 – 43 – L / 51
26 – 41 – L / 52

Provozní technika
Provozní elektrotechnika

1

3leté učební obory
26 – 51 – H / 01
26 – 57 – H / 01
23 – 51 – H / 01
23 – 56 – H / 01
23 – 55 – H / 02
36 – 52 – H / 01
23 – 68 – H / 01
41 – 55 – H / 01

Elektrikář
Autoelektrikář
Strojní mechanik
Obráběč kovů
Karosář
Instalatér
Mechanik opravář motorových vozidel
Opravář zemědělských strojů
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5

Termín odevzdání přihlášky v 1.kole řediteli střední školy je stanoven

do 1.března.

Uchazeč může odevzdat v prvním kole až 2 přihlášky, přičemž vždy odevzdává dva identické
stejnopisy přihlášky (školy jsou uvedeny ve stejném pořadí). V dalších kolech již není počet
přihlášek omezen, přičemž se na přihlášku vyplní jedna škola a obor vzdělávání.
Uchazeči do oborů bez přijímací zkoušky (UO) obdrží písemné potvrzení přijetí přihlášky ke
studiu s uvedením evidenčního čísla přihlášky, pod kterým budou zveřejněny výsledky
přijímacího řízení a termínu zveřejnění výsledků.
Uchazeči do maturitních oborů, kteří konají JPZ, obdrží pozvánku k vykonání přijímací
zkoušky s uvedením evidenčního čísla, pod kterým budou zveřejněny výsledky, nejpozději
dva týdny před konáním této zkoušky.
Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na veřejně přístupném místě ve škole a na
webu školy umožňující dálkový přístup, v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.
Ve všech kolech přijímacího řízení budou uchazeči přijímáni v pořadí od uchazeče
s nejlepším celkovým výsledkem (počtem bodů, nebo průměrem) - do naplnění kapacity pro
dané třídy jednotlivých oborů s ohledem na dělení skupin pro odborný výcvik. V případě
nedostatečné potřebné kapacity pro otevření oboru, bude uchazečům nabídnut jiný obor.
V případě uchazeče z jiné střední školy si vyhrazujeme právo posoudit výsledky vzdělávání a
chování žáka na předchozí střední škole.
Osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR se při přijímacím řízení
ke vzdělání ve střední škole promíjí na žádost přijímací zkouška z ČJ, pokud je součástí
přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru
vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem.
Při hodnocení se tyto osoby do výsledného pořadí ostatních uchazečů hodnocených na
základě všech kritérií zařazují na místo shodné s jeho pořadím v rámci redukovaného pořadí
všech uchazečů.
Další kola přijímacího řízení budou vyhlášena pouze do těch oborů, ve kterých nebyla
naplněna kapacita třídy v předchozím kole. Současně bude zveřejněn počet volných míst
v jednotlivých oborech a termíny pro odevzdání přihlášky.
Kritéria pro přijetí v dalších kolech přijímacího řízení
• Jednotná PZ do maturitních oborů se nekoná
• Nezohledňují se výsledky JPZ konané v 1.kole
• Ostatní kritéria zůstávají stejná jako v 1.kole
• Pořadí uchazečů se stanoví dle výsledků ze ZŠ (SŠ)
Tiskopis přihlášky pro další kola přijímacího řízení lze vytisknout z webu www.coptkm.cz

Dne: 10. ledna 2022
Ing. Bronislav Fuksa, v.r.
ředitel
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