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INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ 2016/2017

Vážení rodiče, studenti,
jako každý rok touto dobou se nás dotazujete, jak je to s podmínkami pro přijetí na naši školu. Naší snahou je 
poskytnout Vám veškeré informace. 

Přijímací  zkoušky nekonáme,  žáci  budou přijímáni  na  základě  studijních  výsledků  z konce 8.  tř.  ZŠ  
a z pololetí 9. tř. ZŠ.

Přihlášky pro 1. kolo přijímáme do: 15. 3. 2016.  Přihlášeným studentům zašleme potvrzovací dopis s 
přiděleným evidenčním číslem.

Přijímací řízení pro 1. kolo proběhne: 22. 4. 2016 pro tříleté a čtyřleté obory a pro nástavbové studium. V 
tento den pověsíme na náš web seznam evidenčních čísel přijatých studentů. Do  deseti dnů budeme očekávat  
doručení zápisových lístků. Následně vyzveme studenty a jejich zákonné zástupce k podepsání smlouvy o 
zajištění studia.

2.kolo přijímacího řízení bude vyhlášeno na 25.4. 2016. 

Celý formulář přihlášky pečlivě vyplňte, důležité jsou kontakty, adresa, telefon. 
Obor vzdělání: uveďte jeden včetně kódu (KKOV). 

Jak vyplnit přihlášku a co k ní přiložit?
Žáci ZŠ: 
- vyplňte prospěch z 8. ročníku a prvního pololetí 9. ročníku. V  ZŠ Vám potvrdí prospěch a vyplní číslo 

školy (IZO) – druhá strana přihlášky vpravo nahoře
- Razítko lékaře
- Potvrzení z pedagogicko -  psychologické poradny žáků, kteří jsou v evidenci
- Případný Lékařský posudek o zdravotním znevýhodnění 
- Informační a poučovací povinnost podle zákona o ochraně osobních údajů. 

Starší žáci - pro tříleté a čtyřleté obory : 
- Ověřenou kopii vysvědčení z posledního navštěvovaného ročníku předchozí školy
- Razítko lékaře
- Potvrzení z pedagogicko - psychologické poradny žáků, kteří jsou v evidenci poradny
- Případný Lékařský posudek o zdravotním znevýhodnění
- Informační a poučovací povinnost podle zákona o ochraně osobních údajů. 
-
Pro nástavbové studium a další formy studia: 
- Ověřenou kopii výučního listu
- Razítko lékaře (mimo dálkového studia)
- Potvrzení z pedagogicko psychologické poradny žáků, kteří jsou v evidenci poradny
- (mimo dálkového studia)
- Případný lékařský posudek o zdravotním znevýhodnění
- Informační a poučovací povinnost podle zákona o ochraně osobních údajů. 

Zápisový lístek 
obdržíte  v ZŠ,  starší  uchazeči  si  jej  mohou vyzvednout  na příslušném krajském úřadě dle  místa  trvalého 
bydliště  (V  Praze  odbor  školství  na  Magistrátu).  Měl  by  být  potvrzen razítkem a podpisem odpovědného 
pracovníka,  který  lístek  vydal.  Pro  Prahu  najdete  info  zde:  http://skoly.praha-mesto.cz/79095_Postup-v-
pripade-zadosti-o-vydani-zapisoveho-listku-na-MHMP.
Zápisové lístky potvrzujeme zákonnému zástupci neplnoletého uchazeče nebo plnoletému uchazeči nejpozději 
do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo oznámeno rozhodnutí o přijetí. Pokud v této lhůtě nebudete mít od 
nás potvrzený Zápisový lístek, vzdáváte se tímto práva přijetí na naší školu.

http://skoly.praha-mesto.cz/79095_Postup-v-pripade-zadosti-o-vydani-zapisoveho-listku-na-MHMP
http://skoly.praha-mesto.cz/79095_Postup-v-pripade-zadosti-o-vydani-zapisoveho-listku-na-MHMP


OBORY                                                                                                       KKOV

MATURITNÍ ČTYŘLETÉ STUDIUM - DENNÍ STUDIUM

Multimediální grafika   34-53-L/01 

Grafický design   34-53-L/01

Operátor tiskových technologií 34-52-L/01 

UČŇOVSKÉ TŘÍLETÉ STUDIUM - DENNÍ STUDIUM

Knihař                                                                                            34-57-H/01

Operátor tiskových strojů                               34-52-H/01

Operátor grafického studia                               34-53-H/01

DVOULETÁ NÁSTAVBA S MATURITOU - DENNÍ  STUDIUM

 Polygrafický průmysl       -      denní studium        2 roky                                     34-41-L/51  

http://sspp.cz/cze/nastavba_s_maturitou/polygraficky_prumysl/
http://sspp.cz/cze/ucnovske_obory/reprodukcni_grafik/
http://sspp.cz/cze/ucnovske_obory/operator_tiskovych_stroju/
http://sspp.cz/cze/ucnovske_obory/knihar/
http://sspp.cz/cze/maturitni_obory/operator_tiskovych_technologii/
http://www.medialnigrafika.cz/cze/maturitni_obory/graficky_design/
http://sspp.cz/cze/maturitni_obory/reklama_a_propagace/
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