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Přijímací řízení pro obory s talentovou zkouškou ve školním roce 2018/2019
1. kolo
1 Počty přijímaných žáků
kód oboru

obor vzdělání

počty přijímaných žáků

forma studia

výuka cizího
jazyka *)

82-51-H/03

zlatník
a klenotník
umělecký rytec

30

denní

AJ

10

denní

AJ

82-51-H/09

*) 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 30. 11. 2018. 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, 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,
zájmů a zdravotní způsobilosti.
5 Termín talentové zkoušky
Talentová zkouška se bude konat 8. 1. 2019 (1. termín) a 10. 1. 2019 (2. termín).
V případě, že v přihlášce ke vzdělávání – studiu nebude vyplněna kolonka Termín přijímací
zkoušky, bude uchazeč/ka zařazen/a automaticky do prvního termínu talentové zkoušky. Stejný
termín pro konání talentové zkoušky v jiném oboru nebo jiné škole, do kterých uchazeč podal
přihlášku, není důvodem stanovení náhradního termínu konání talentové zkoušky. Uchazeči,
který se pro vážné důvody k talentové zkoušce v určeném termínu nedostaví a svoji neúčast
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řádně písemně omluví řediteli školy nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro talentovou
zkoušku, stanoví ředitel školy náhradní termín pro její vykonání.
6 Kritéria přijímacího řízení
Ke studiu budou uchazeči přijímáni podle svého umístění ve výsledkové listině.
Části přijímacího řízení:
a) Talentová zkouška
 Pomůcky k talentové zkoušce – tužka měkká i tvrdá, obyčejná guma, pravítko,
trojúhelník s ryskou, propisovací tužka.
 Talentová zkouška pro obor zlatník a klenotník a obor umělecký rytec se skládá
z těchto částí:


dokreslení ornamentu podle vzoru (10 bodů),



kresba jednoduchého nástroje podle předlohy (10 bodů),



test z dějepisných znalostí - v souladu s RVP pro ZŠ (10 bodů).

b) Součet průměrných prospěchů na vysvědčeních
Výpočet bodového zisku pro přijímací řízení:
 průměrný prospěch z pololetí předposledního ukončeného ročníku základního
vzdělávání (zpravidla 7. ročník) zaokrouhlený na 2 desetinná místa,
 průměrný prospěch z předposledního ukončeného ročníku základního vzdělávání
(zpravidla 7. ročník) zaokrouhlený na 2 desetinná místa,
 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.
7 Výsledné pořadí uchazeče
Výsledný počet bodů se stanoví jako součet bodů z níže uvedených kritérií (uchazeč může
získat max. 50 bodů):
1. Získaný počet bodů z talentové zkoušky, uchazeč může získat max. 30 bodů.
2. Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání za poslední čtyři klasifikační období,
uchazeč může získat max. 20 bodů.
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Body za průměrný prospěch uchazeče:
5 bodů, průměr známek 1,00 až 1,50,
3 body, průměr známek 1,51 až 1,75,
2 body, průměr známek 1,76 až 2,25,
1 bod, průměr známek 2,26 až 2,50,
0 bodů, průměr známek 2,51 a horší.
Pro případ rovnosti bodů bude v pořadí uchazečů zvýhodněn uchazeč s lepším prospěchem
z dějepisu za poslední dvě klasifikační období.
8 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 do
30. listopadu v případě, že podává přihlášku do oboru vzdělání s talentovou zkouškou.
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. Při vydávání zápisového lístku ověří krajský úřad totožnost uchazeče nebo
jeho zákonného zástupce.
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.
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Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit
zápisový lístek na škole, kde byl přijat až na základě odvolání proti nepřijetí ke vzdělávání.
Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle § 62 nebo § 88
školského zákona (tzn. přijímání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou nebo přijímání do
oborů konzervatoře) pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62
ani § 88.
9 Oznámení výsledků přijímacího řízení
Po vyhodnocení výsledků talentové zkoušky zašle ředitel školy zletilému uchazeči nebo
zákonnému zástupci nezletilého uchazeče sdělení o výsledku talentové zkoušky (nejpozději do
20. 1. 2019). Pokud uchazeč vykoná talentovou zkoušku úspěšně, pokračuje v přijímacím
řízení. Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují
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.
Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů bude
rozhodnutí o nepřijetí zasláno písemně.
Termín zveřejnění výsledků přijímacího řízení: 5. 2. 2019
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 1. 2. 2019 (9.00–
14.00) bude umožněno uchazečům a jejich zákonným zástupcům nahlédnout do spisu uchazeče
dle § 38 odst. 1 zákona č. 500/2004, správní řád.
10 Odvolání
Podle § 60 odst. 19 školského zákona je proti rozhodnutí ředitele školy přípustné odvolání do
tří pracovních dnů od jeho doručení. Odvolání se podává řediteli školy. O odvolání bude
rozhodovat Magistrát hlavního města Prahy.
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Mgr. Josef Ležal v. r.
ředitel školy

