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ÚVOD 
Vlastní přijímací řízení se uskutečňuje dle legislativy a souvisejících předpisů v platném znění.  
 
Přihlášku je nutné podat v 1. kole pro umělecký maturitní obor 82-51-L/01 Uměleckořemeslné zpracování 
kovů (práce rytecké) do 30. listopadu 2022.  
Řádný termín talentové zkoušky: 6. 1. 2023  
Náhradní termín talentové zkoušky: 13. 1. 2023 
Náhradní termín platí pro uchazeče, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil 

a svoji neúčast písemně omluvil, nejpozději do 3 pracovních dnů řediteli školy, ve které ji měl konat. 
 

Na přihlášce ke studiu je nutné doložit lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti. 
 

Termíny dalších kol talentových zkoušek může vyhlásit ředitel SŠ. 
 
Přihlášky se podávají na sekretariátu ředitele školy (Vlčnovská 688, 688 01 Uherský Brod) a nelze je 
podávat elektronicky. 
 
Základní rozdělení důležitých termínů: 

Kód 
oboru 

Název oboru Kolo 
přijímacího 

řízení 

Termín 
podání 

přihlášky 

Řádný termín 
talentové 
zkoušky 

Náhradní termín 
talentové 
zkoušky 

Maturitní obor – L 

82-51-
L/01 

Uměleckořemeslné 
zpracování kovů (práce 
rytecké) 

1. kolo 
do 30. 11. 

2022 
6. 1. 2023 13. 1. 2023 

(podrobnější informace k přijetí naleznete v konkrétních kapitolách)  

MATURITNÍ UMĚLECKÝ OBOR – L (denní studium) 
 
82-51-L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů (práce rytecké) 

O přijetí do oboru rozhoduje pořadí uchazečů podle celkového počtu bodů získaného v přijímacím řízení. 
Celkem lze získat maximálně 136 bodů. V případě rovnosti bodů rozhodují o pořadí další skutečnosti: zájmy 
uchazeče (umělecká činnost, umístění v celostátních a mezinárodních soutěžích apod.), ale také 
předpoklady pro úspěšné složení maturitní zkoušky (hodnocení ve vybraných maturitních předmětech). 
Po vyhodnocení výsledků talentové zkoušky zašle ředitel školy zletilému uchazeči nebo zákonnému zástupci 
nezletilého uchazeče sdělení o výsledku talentové zkoušky, a to nejpozději do 20. ledna. Pokud uchazeč 
vykoná talentovou zkoušku úspěšně, pokračuje v přijímacím řízení. 
 

CELKOVÝ POČET BODŮ = TALENTOVÁ ZKOUŠKA + STUDIJNÍ PRŮMĚR  
TALENTOVÁ ZKOUŠKA = lze získat max. 80 bodů (i s body za domácí práce)   
STUDIJNÍ PRŮMĚR = lze získat max. 56 bodů (viz tabulka č.1) 
Studijní průměr ze známek za poslední dva ročníky základní, speciální nebo příslušné střední školy (víceleté 
gymnázium) - hodnocení ze všech předmětů za druhé 2. pololetí předposledního ukončeného ročníku 
základního vzdělávání (zpravidla 7. ročník) a 1. a 2. pololetí posledního ukončeného ročníku základního 
vzdělávání (zpravidla 8. ročník). V případných dalších kolech přijímacího řízení (vyhlášených až po vydání 
vysvědčení z 1. pololetí zpravidla 9. ročníku)  se dokládá navíc i toto vysvědčení (je-li v této době k 
dispozici). Známky na vysvědčení z 1. pololetí (zpravidla 9. ročníku) se nezapisují do přihlášky, ale dokládá se 
zde pouze prostá kopie tohoto vysvědčení společně s vyplněnou přihláškou.  
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1. Podrobný rozpis hodnocení talentové zkoušky:  
a) školní výtvarná část 0–60 bodů, hranice úspěšnosti min. 15 bodů  
b) domácí práce 0–20 bodů, hranice úspěšnosti min. 5 bodů  

 
2. Postup při snížené známce z chování na vysvědčení ze ZŠ:  

a) 2. stupeň z chování – odečítá se z hodnocení pokaždé 10 bodů 
b) 3. stupeň z chování – odečítá se z hodnocení pokaždé 20 bodů 

 
3. Požadavky na domácí práce: 

a) domácí práce v počtu min. 10 ks (studijní kresba a malba: min. 5 ks, volná tvorba: min. 5 ks); 
b) vše adjustováno, odevzdáno v pevných deskách, označené jmenovkou z lícové strany; 
c) termín odevzdání domácích prací bude uveden v pozvánce k talentové zkoušce; 
d) rozsah talentových zkoušek bude uveden v pozvánce k talentové zkoušce. 

 
4. Při rovnosti počtu bodů u přijímací zkoušky bude rozhodovat: 

a) umělecká činnost, umístění v celostátních a mezinárodních soutěžích apod.; 
b) lepší doložený průměrný prospěch z českého a anglického jazyka. 

 

Tabulka č.1 - bodové hodnocení uchazeče pro maturitní obory 

Průměrný prospěch na ZŠ Body 

1,00 – 1,10 56 

1,11 – 1,20 55 

1,21 – 1,30 54 

1,31 – 1,40 53 

1,41 – 1,50 52 

1,51 – 1,60 51 

1,61 – 1,70 50 

1,71 – 1,80 49 

1,81 – 1,90 48 

1,91 – 2,00 47 

2,01 – 2,10 42 

2,11 – 2,20 37 

2,21 – 2,30 32 

2,31 – 2,40 27 

2,41 – 2,50 22 

2,51 – 2,60 17 

2,61 – 2,70 12 

2,71 – 2,80 7 

2,81 – 2,90 2 

2,91 a více 0 

 

  



5 
 

DALŠÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ 
Pořadí uchazečů bude zveřejněno pod registračním číslem. Registrační číslo bude uchazeči zasláno poštou 
spolu s pozvánkou k talentové zkoušce. 

ROZHODNUTÍ 
Pořadí uchazečů bude zveřejněno pod registračním číslem. Registrační číslo bude uchazeči zasláno poštou 
spolu s pozvánkou k talentové zkoušce. Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a vydá 
rozhodnutí o nepřijetí uchazeče v období od 5. února do 15. února. Přijatí žáci nebudou písemně 
obesíláni, ale výsledky budou zveřejněny na veřejně přístupném místě ve škole i webových stránkách 
školy pod registračním číslem žáka. 
 

ODVOLÁNÍ 
Neúspěšným uchazečům nebo zákonnému zástupci žáka bude zasláno písemné rozhodnutí o nepřijetí ke 
studiu. Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání, které nelze doručit uchazeči nebo zákonnému zástupci 
nezletilého uchazeče, se ukládá po dobu 10 dnů, pak je považováno za doručené. Písemnost, kterou nelze 
doručit, se uloží v provozovně provozovatele poštovních služeb, pokud se doručuje jeho prostřednictvím. 
 

Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o přijetí či nepřijetí ke studiu lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů 
od doručení rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitele SŠ-COPT Uherský Brod ke školskému odboru KÚ 
Zlínského kraje, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 ZLÍN. 
 

DALŠÍ KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 
Počty volných míst v jednotlivých oborech oznamuje ředitel střední školy Krajskému úřadu, informace 
zveřejňovány na www.zkola.cz. 
Přijímací zkouška (pokud je stanovena) se koná nejdříve 14 dní po vyhlášení dalšího kola. Pozvánka se zasílá 
nejpozději 7 pracovních dnů před termínem konání přijímací zkoušky. 
 

ZÁPISOVÝ LÍSTEK 
 Každý uchazeč má pouze jeden zápisový lístek (evidence). 
 Zápisový lístek do 30. listopadu vydává ZŠ nebo KÚ. 
 Potvrzení úmyslu vzdělávat se v dané střední škole se provede odevzdáním zápisového lístku. 
 Zápisový lístek se odevzdá do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí na webových 

stránkách školy. 
 Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě 

provozovateli poštovních služeb. 
 Toto ustanovení se nevztahuje na přijetí uchazeče do vyššího ročníku, ze zkráceného maturitního 

studia, ze zkráceného studia výučního listu a jiné formy vzdělávání. 
 Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, kdy ho chce uplatnit na 

škole, kde byl přijat v rámci odvolacího řízení. 
 Zápisový lístek se vydá na základě potvrzení o přijetí na odvolání. 

 

Vydání náhradního zápisového lístku na základě písemné žádosti se provede bez zbytečného odkladu. 
Zápisový lístek musí být označen jako „NÁHRADNÍ“. K náhradnímu zápisovému lístku se přikládá čestné 
prohlášení o tom, že původní zápisový lístek nebyl a nebude uplatněn. 
Náhradní zápisový lístek obdrží žák tam, kde mu byl vydán původní zápisový lístek (ZŠ nebo KÚ). 
 
Zápisový lístek cizincům, kteří nejsou žáky základní školy v ČR, vydává zápisový lístek krajský úřad příslušný 
podle místa pobytu na území České republiky, pokud na území České republiky cizinec nepobývá, podle 
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sídla školy, do které se hlásí (§ 60g odst. 2 školského zákona). Žádost se podává na Oddělení organizační a 
správní, Odbor školství, mládeže a sportu, Krajský úřad Zlínského kraje, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín.  

 
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl 
vzdělávat se ve střední škole podle předchozího odstavce, zanikají posledním dnem výše uvedené lhůty 
právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole a uchazeč se žákem 
školy nestává. 
 

PŘIJÍMACÍ KOMISE 
Bude nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušek jmenována ředitelem školy. Tato komise zpracuje podklady 
pro rozhodnutí ředitele školy dle výše uvedených právních předpisů. 

POČET PŘIJÍMANÝCH ŽÁKŮ DO DENNÍHO STUDIA 
1. Počet žáků přijímaných do 1. ročníků je dán směrnicemi o přijímání žáků vydanými Krajským 

úřadem Zlínského kraje. 
 

2. Plánovaný počet přijímaných žáků denního studia: 
MATURITNÍ OBORY – L (denní studium) 
Uměleckořemeslné zpracování kovů        - UR        - 10 žáků 

 
Pokud budou po přijímacím řízení volná místa, tak může ředitel SŠ vyhlásit 2. kolo přijímacího řízení. Tato 

informace bude po dohodě s KÚ zveřejněna na stránkách www.zkola.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Uherském Brodě 27. 10. 2022                                                                                       Ing. Ladislav Kryštof 
   ředitel SŠ-COPT UB 
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