
 Organizace přijímací zkoušky na 
Střední škole mediální grafiky a tisku
dle podkladů MŠMT: https://www.msmt.cz/file/52848/ 

8:00 - 8:30 prezence  
8:30 zahájení jednotné přijímací zkoušky 
10:10 - 11:35 začátek přestávky (bližší informace níže) 
11:10 - 12:25 konec přestávky
12:20 -  14:45 ukončení jednotné přijímací zkoušky 

V případě, že uchazeč patří mezi osoby s rizikovými faktory, informujte prosím vedení školy na 
sekretariat@medialnigrafika.cz do 3. 6. 2020 a k prezenci se v den konání přijímací zkoušky dostavte už v 
7:55 h.

Upozorňujeme rodiče, že přestávka mezi jednotlivými testy jednotné přijímací zkoušky je stanovena na 60 
minut. Doporučujeme uchazečům vzít si s sebou knihu, časopis, hru apod., s jejichž pomocí si během 
přestávky ukrátí dlouhé čekání. Wi-Fi připojení bude k dispozici. V případě pěkného počasí bude účastníkům
zpřístupněn prostor školní zahrady. O uchazeče se budou o přestávce starat učitelé, pro zájemce budou 
promítat zajímavosti z grafické tvorby. Volný pohyb uchazečů po škole během přestávky nebude umožněn.

Vzhledem k platným hygienickým pravidlům a vysokému počtu účastníku zkoušek nebude technicky možné, 
aby uchazeči během přestávky opustili školu.

Ve škole nebude možné zakoupit žádné občerstvení, proto je vhodné mít s sebou svačinu včetně nápoje. 

K přijímací zkoušce si žáci přinesou: 
- pozvánku – slouží pro určení učebny a pro identifikaci uchazeče
- čestné prohlášení – podepsané v den zkoušky zákonným zástupcem
- 2 roušky (jednu nasazenou přes nos a ůsta) a igelitový sáček na jejich uložení
Tyto 3 položky jsou nezbytné pro umožnění vstupu do školy a připuštění k účasti na přijímací 
zkoušce .
Dále si žáci přinesou vlastní psací a rýsovací potřeby:
psací a rýsovací potřeby (2 modré nebo černé propisovací tužky (ne „gumovatelná“ pera), tužka, guma, 2 
pravítka z toho min. 1 trojúhelník), kružítko). Kalkulačka, tabulky ani jiné pomůcky nejsou povoleny. 

Uchazeč, který se z vážných důvodů v určeném termínu nemůže k přijímací zkoušce dostavit, je povinen 
svou neúčast řádně písemně omluvit nejpozději do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací 
zkoušku. Náhradní termín pro vykonání přijímací zkoušky je stanoven na 23. 6. 2020. 

Zákonní zástupci uchazeče mají možnost nahlížet do spisu svého dítěte a vyjádřit se k podkladům 
rozhodnutí 17. 6. 2020 od 8:00 do 16:00 hodin. 

Evidenční číslo, pod kterým budou zveřejněny výsledky přijímací zkoušky, je shodné s evidenčním 
číslem přihlášky uvedeným v pozvánce. Toto číslo si proto pečlivě uschovejte. 
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