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

Oznámení o zahájení správního řízení ve věci přijetí ke vzdělávání pro školní rok
2019/2020 – 2. kolo
1. Počty přijímaných žáků
kód oboru

název oboru vzdělání

počty přijímaných
žáků

forma
studia

výuka
cizího
jazyka *)

26-57-H/01

Autoelektrikář

12

denní

AJ

23-68-H/01

Mechanik opravář
motorových vozidel

26

denní

AJ

26-51-H/02

Elektrikář silnoproud

14

denní

AJ

26-52-H/01

Elektromechanik pro zařízení
a přístroje

10

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 podá přihlášku do denní formy
vzdělávání na střední škole řediteli školy nejpozději do 21. 6. 2019. 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 příspěvkové organizace Střední školy – Centra odborné přípravy
technickohospodářského, Praha 9, Poděbradská 1/179 je opatřit přihlášku ke vzdělávání 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.
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5. Kritéria přijímacího řízení
Ke studiu budou uchazeči přijímáni podle svého umístění ve výsledkové listině, kde budou
seřazeni podle součtu 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.
6. Výsledné pořadí uchazeče
Výsledné pořadí uchazeče se stanoví s ohledem na průměrný prospěch ze všech předmětů u
každého oboru vzdělávání s prospěchem do 2,5.
7. 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 u vstupních dveří do budovy školy
SŠ – COPTH, Praha 9, Poděbradská 1/179 a na adrese Poděbradská 12 a na webových
stránkách školy – www.copth.cz.
Rozhodnutí o přijetí budou zveřejněna 28. 6. 2019.
Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí 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 27. 6.
2019 (9.00–11.00 hodin) na adrese Praha 9, Poděbradská 12 bude umožněno uchazečům a
jejich zákonným zástupcům nahlédnout do spisu uchazeče dle § 38 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád.
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8. Zápisový lístek
K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole
slouží 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 (adresa školy: SŠ – COPTH, Poděbradská 1/179, 190 00
Praha 9).
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.
9. Odvolání
Podle § 60e odst. 3 školského zákona je proti rozhodnutí ředitele školy přípustné odvolání do
3 pracovních dnů od jeho doručení. Odvolání se podává prostřednictvím ředitele školy, jejíž
činnost vykonává příspěvková organizace Střední škola – Centrum odborné přípravy
technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 a rozhoduje o něm Magistrát hlavního
města Prahy.

Mgr. Josef Ležal v. r.
ředitel školy

