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PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2023
                                                                                                                                                                                                                

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů do maturitmího obor:

KÓD OBORU NÁZEV OBORU PŘEDPOKLÁDANÝ POČET
PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ

DOPORUČENÝ
PROSPĚCH ZE ZŠ

34-53-L/01+
34-53-H/01

Reprodukční grafik pro média 84 žáků do 1,80

Podmínky přijetí do studijního oboru 

ČTYŘLETÝ MATURITNÍ OBOR   (poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou a s výučním listem)  

1. Vyplnění přihlášky ke studiu včetně potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti pro daný obor studia. Termín
podávání přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení do 1. 3. 2023.

2. Vysvědčení z 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku ZŠ. 

Uchazeč, který předposlední ročník ZŠ absolvoval ve školním roce 2019/2020, bude mít započítán průměr známek
z 1. pololetí tohoto školního roku, 2. pololetí školního roku 2019/2020 se do bodového hodnocení nezapočítává.

3.  Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky se bude konat v termínech 13. a 14. dubna 2023.
Náhradní termíny jednotné přijímací  zkoušky (10. a 11. května 2023)  jsou určeny pro uchazeče, který se pro
vážné důvody k řádnému termínu nedostavil a svoji neúčast písemně do 3 dnů omluvil řediteli školy. Písemnou
omluvu u nezletilých uchazečů podává řediteli školy zákonný zástupce uchazeče.

Kritéria přijímacího řízení pro maturitní obor vzdělání a denní formu vzdělávání

1. Uchazeči jsou přijímáni na základě výsledků testů jednotné přijímací zkoušky a studijních výsledků ze ZŠ.

- prospěch ze ZŠ (40% podíl na konečném pořadí) max. 40 bodů podle vzorce b=kp+q, b-počet bodů, p-
prospěch, ka q – konstanty lineární funkce

- jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky (60% podíl na konečném pořadí) max. 100
bodů přidělených CERMATem.

2. Předpokladem přijetí uchazeče je splnění podmínky zdravotní způsobilosti pro daný studijní obor, předložení
požadovaných dokladů, vyplnění a podání přihlášky ke studiu.

3. Výsledky testů jednotné přijímací zkoušky tvoří 60 % bodového hodnocení, studijní výsledky ze základní školy
tvoří 40 % bodového hodnocení v rámci přijímacího řízení. V případě splnění kritéria vyšším počtem uchazečů, než
je  počet  přijímaných  žáků,  rozhoduje  o  přijetí  pořadí  uchazečů  podle  bodového  hodnocení  sestaveného  ze
studijních výsledků na ZŠ (s podílem 40 %) a úspěšnosti u testů jednotné přijímací zkoušky (s podílem 60 %).

Postup v případě rovnosti bodů

V případě rovnosti bodů je o pořadí uchazečů rozhodnuto na základě lepšího výsledku průměrného prospěchu
z doložených vysvědčení ze základní školy.

V dalším případě rovnosti bodů je o pořadí  uchazečů rozhodnuto na základě lepšího průměrného prospěchu
v prvním  pololetí  posledního  ročníku,  ve  kterém  uchazeč  splnil  nebo  plní  povinnou  školní  docházku,  nebo
z odpovídajícího ročníku základní školy i po splnění povinné školní docházky. 

V případě  další  rovnosti  bodů  je  o  pořadí  uchazečů  rozhodnuto  na  základě  lepšího  prospěchu  z  předmětu
matematika v prvním pololetí posledního ročníku, ve kterém uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku,
nebo z odpovídajícího ročníku základní školy i po splnění povinné školní docházky. 



V případě další rovnosti bodů rozhodne o lepším výsledku (umístění na vyšším místě v pořadí uchazečů) losování.
Losování  (vylosovaný se v pořadí  uchazečů umístí na vyšším místě) provede člen školské rady za  přítomnosti
ředitele školy a jednoho pedagogického pracovníka školy Střední školy mediální grafiky a tisku, s.r.o. Z  losování se
pořídí videozáznam.

S výsledkem přijímacího řízení se seznámíte na webových stránkách školy, (www.medialnigrafika.cz), kde ředitel
školy zveřejní seznam přijatých uchazečů pod přiděleným evidenčním číslem u oborů s maturitní zkouškou do 2
pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče CERMATem.

 Pouze nepřijatým uchazečům, nebo jejich zákonným zástupcům, odešleme rozhodnutí o nepřijetí (přijatí
uchazeči informaci o přijetí zjistí pouze na webových stránkách školy).

 Uchazeč nebo jeho zákonný zástupce, musí po oznámení rozhodnutí potvrdit úmysl uchazeče vzdělávat se
v  příslušné  střední  škole odevzdáním  zápisového  lístku  do  10  pracovních  dnů  ode  dne  zveřejnění
výsledků přijímacího řízení ředitelem školy. 

 Nepotvrdí-li  uchazeč nebo jeho zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku úmysl  vzdělávat se v
příslušné  škole  ve  stanoveném  termínu, zanikají posledním  dnem  lhůty  pro  odevzdání  zápisového
lístku právní účinky rozhodnutí ředitele o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v příslušné škole.

 Zápisový lístek může uchazeč uplatnit pouze jednou.

 Vysvědčení z ukončeného posledního ročníku základní školy se předkládá střední škole při  zahájení
vzdělávání.

Přijímání osob, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR

Škola bude postupovat podle § 20 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), a vyhl. č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání. Uchazeči s
předchozím vzděláním v zahraničí,  kteří podávají  přihlášku k přijímacímu řízení,  do přihlášky uvedou kontaktní
adresu  v ČR.  K  přihlášce  přikládají  úředně  ověřený překlad vysvědčení  z ekvivalentu  8.  ročníku  a  poloviny  9.
ročníku základní školy. 

Uchazečům, kteří nejsou státními občany České republiky a získali předchozí vzdělání v zahraniční škole, se při
přijímacím  řízení  na  jejich  žádost  promíjí  jednotná  přijímací  zkouška  z  českého  jazyka  
(§ 20 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb.). O prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka uchazeč žádá písemně spolu
s přihláškou.

Znalost  českého  jazyka,  která  je  nezbytná  pro  vzdělávání  ve  výše  uvedeném oboru  vzdělání,  škola  ověří
rozhovorem.  Rozhovorem  se  zjišťuje  schopnost  uchazeče  používat  základní  mluvnické  a  lexikální  struktury  v
českém jazyce.

Ověření znalosti českého jazyka rozhovorem proběhne před tříčlennou komisí následovně: 

Uchazeč vede s pedagogickým pracovníkem školy rozhovor, který svým obsahem vychází z tématu dosavadního
vzdělávání a zájmů uchazeče, součástí rozhovoru je napsání a přečtení několika slov v českém jazyce a diskuze nad
textem. 

Uchazeč může získat maximálně 100 bodů, pro úspěšný rozhovor je stanovena hranice 70 bodů (včetně).

Výsledkem rozhovoru je souhlasné či nesouhlasné stanovisko komise ke schopnosti uchazeče studovat daný obor
vzdělání.  V případě  nesouhlasného  stanoviska  uchazeč  nesplnil  podmínku  pro  přijetí  ke vzdělávání  a  nebude
přijat.

Přijímání cizinců s dočasnou ochranou (dle zákona Lex Ukrajina) 

Škola bude postupovat podle opatření obecné povahy MŠMT k přijímacímu řízení pro školní rok 2023/2024 č.j.
MSMT-29772/2022-1  ze  dne  27.  10.  2022  a  podle  zákona  č.  67/2022  Sb.,  o  opatřeních  v  oblasti  školství

https://www.aspi.cz/products/lawText/12/5767/1/ASPI%253A/561/2004%20Sb.%252320.4
http://www.medialnigrafika.cz/


v souvislosti  s ozbrojeným  konfliktem  na  území  Ukrajiny  vyvolaným  invazí  vojsk  Ruské  federace,  ve  znění
pozdějších předpisů.

Při přijímacím řízení se cizincům s dočasnou ochranou na žádost promíjí  jednotná přijímací zkouška z českého
jazyka. Znalost českého jazyka se ověří rozhovorem (viz bod Přijímání uchazečů o studium s  předchozím vzděláním
v zahraničí). Uchazeč společně s žádostí doloží, že je cizincem dle § 1 odst. 1 Lex Ukrajina. 

Na základě žádosti připojené k přihlášce má uchazeč právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze
vzdělávacího předmětu Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce. 

Vysvědčení  z předchozího  vzdělávání  lze  nahradit  čestným  prohlášením,  pokud  vysvědčení  uchazeč  nemůže
předložit. 
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PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2023
                                                                                                                                                                                                                                

Předpokládané počty přijímaných uchazečů do učebních oborů:

KÓD OBORU NÁZEV OBORU PŘEDPOKLÁDANÝ POČET
PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ

DOPORUČENÝ
PROSPĚCH ZE ZŠ

34-53-H/01 Reprodukční grafik 21 žáků do 2.40
34-52-H/01 Operátor tiskových strojů   3 žáky do 2,50
34-57-H/01 Operátor dokončujícího zpracování   3 žáky do 2,90

 TŘÍLETÉ UČEBNÍ OBORY   (poskytující střední vzdělání s výučním listem)  

1. Vyplnění přihlášky ke studiu včetně potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti pro daný obor studia. Termín
podávání přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení do 1. 3. 2023.

2. Vysvědčení z 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku ZŠ

Uchazeč, který předposlední ročník ZŠ absolvoval ve školním roce 2019/2020, bude mít započítán průměr známek
z 1. pololetí tohoto školního roku, 2. pololetí školního roku 2019/2020 se do bodového hodnocení nezapočítává.

3. Přijímací pohovor se bude konat v termínech 13. a 14. dubna 2023. Náhradní termíny přijímacího pohovoru
(10. a 11. května 2023) jsou určeny pro uchazeče, který se pro vážné důvody k řádnému termínu nedostavil a svoji
neúčast písemně do 3 dnů omluvil řediteli školy. Písemnou omluvu u nezletilých uchazečů podává řediteli školy
zákonný zástupce uchazeče.

Kritéria přijímacího řízení pro učební obory vzdělání a denní formu vzdělávání

1. Žáci budou přijati na základě studijních výsledků ze základní školy a přijímacího pohovoru. 

 - prospěch ze ZŠ (50% podíl na celkovém hodnocení) max. 50 bodů, podle vzorce b=kp+q, b-počet bodů,
p- prospěch, ka q – konstanty lineární funkce

 - přijímací motivační pohovor (50% podíl na celkovém hodnocení) max. 60 bodů, bodově jsou hodnoceny
jednotlivé odpovědi a úkony.
2. Předpokladem přijetí uchazeče je splnění podmínky zdravotní způsobilosti pro daný učební obor, předložení
požadovaných dokladů, vyplnění a podání přihlášky ke studiu.

3. Výsledky přijímacího pohovoru tvoří 50 % bodového hodnocení, studijní výsledky ze základní školy tvoří 50 %
bodového hodnocení v rámci přijímacího řízení. V případě splnění kritéria vyšším počtem uchazečů, než je počet
přijímaných  žáků,  rozhoduje  o  přijetí  pořadí  uchazečů  podle  bodového hodnocení  sestaveného ze  studijních
výsledků na ZŠ (s podílem 50 %) a úspěšnosti u přijímacího pohovoru (s podílem 50 %).

Postup v případě rovnosti bodů

V případě rovnosti bodů je o pořadí uchazečů rozhodnuto na základě lepšího výsledku z pohovoru.

V dalším případě rovnosti bodů je o pořadí  uchazečů rozhodnuto na základě lepšího průměrného prospěchu
v prvním  pololetí  posledního  ročníku,  ve  kterém  uchazeč  splnil  nebo  plní  povinnou  školní  docházku,  nebo
z odpovídajícího ročníku základní školy i po splnění povinné školní docházky. 

V případě  další  rovnosti  bodů  je  o  pořadí  uchazečů  rozhodnuto  na  základě  lepšího  prospěchu  z  předmětu
matematika v prvním pololetí posledního ročníku, ve kterém uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku,
nebo z odpovídajícího ročníku základní školy i po splnění povinné školní docházky. 

V případě další rovnosti bodů rozhodne o lepším výsledku (umístění na vyšším místě v pořadí uchazečů) losování.
Losování  (vylosovaný se v pořadí  uchazečů umístí na vyšším místě) provede člen školské rady za  přítomnosti
ředitele školy a jednoho pedagogického pracovníka školy Střední školy mediální grafiky a tisku, s.r.o. Z  losování se
pořídí videozáznam.



S výsledkem přijímacího řízení se seznámíte na webových stránkách školy, (www.medialnigrafika.cz), kde ředitel
školy zveřejní seznam přijatých uchazečů pod evidenčními čísly pro učební obory dne 28.4.2023.

 Pouze nepřijatým uchazečům, nebo jejich zákonným zástupcům, odešleme rozhodnutí o nepřijetí (přijatí
uchazeči informaci o přijetí zjistí pouze na webových stránkách školy).

 Uchazeč nebo jeho zákonný zástupce, musí po oznámení rozhodnutí potvrdit úmysl uchazeče vzdělávat se
v  příslušné  střední  škole odevzdáním  zápisového  lístku  do  10  pracovních  dnů  ode  dne  zveřejnění
výsledků přijímacího řízení ředitelem školy. 

 Nepotvrdí-li  uchazeč nebo jeho zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku úmysl  vzdělávat se v
příslušné  škole  ve  stanoveném  termínu, zanikají posledním  dnem  lhůty  pro  odevzdání  zápisového
lístku právní účinky rozhodnutí ředitele o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v příslušné škole.

 Zápisový lístek může uchazeč uplatnit pouze jednou.

 Vysvědčení z ukončeného posledního ročníku základní školy se předkládá střední škole při  zahájení
vzdělávání. 

Přijímání osob, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR

Škola bude postupovat podle § 20 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), a vyhl. č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání. Uchazeči s
předchozím vzděláním v zahraničí,  kteří podávají  přihlášku k přijímacímu řízení,  do přihlášky uvedou kontaktní
adresu  v ČR.  K  přihlášce  přikládají  úředně  ověřený překlad vysvědčení  z ekvivalentu  8.  ročníku  a  poloviny  9.
ročníku základní školy. 

Znalost  českého  jazyka,  která  je  nezbytná  pro  vzdělávání  ve  výše  uvedeném oboru  vzdělání  škola  ověří
rozhovorem.  Rozhovorem  se  zjišťuje  schopnost  uchazeče  používat  základní  mluvnické  a  lexikální  struktury  v
českém jazyce.  Ověření znalosti českého jazyka rozhovorem proběhne před tříčlennou komisí následovně: 

Uchazeč vede s pedagogickým pracovníkem školy rozhovor, který svým obsahem vychází z tématu dosavadního
vzdělávání a zájmů uchazeče, součástí rozhovoru je napsání a přečtení několika slov v českém jazyce a diskuze nad
textem. 

Uchazeč může získat maximálně 100 bodů, pro úspěšný rozhovor je stanovena hranice 70 bodů (včetně).

Výsledkem rozhovoru je souhlasné či nesouhlasné stanovisko komise ke schopnosti uchazeče studovat daný obor
vzdělání.  V případě  nesouhlasného  stanoviska  uchazeč  nesplnil  podmínku  pro  přijetí  ke vzdělávání  a  nebude
přijat.  V případě souhlasného stanoviska bude uchazeč hodnocen podle prospěchu a přijímacího motivačního
pohovoru tak, jak je popsáno výše.

Přijímání cizinců s dočasnou ochranou (dle zákona Lex Ukrajina) 

Škola bude postupovat podle opatření obecné povahy MŠMT k přijímacímu řízení pro školní rok 2023/2024 č.j.
MSMT-29772/2022-1  ze  dne  27.  10.  2022  a  podle  zákona  č.  67/2022  Sb.,  o  opatřeních  v  oblasti  školství
v souvislosti  s ozbrojeným  konfliktem  na  území  Ukrajiny  vyvolaným  invazí  vojsk  Ruské  federace,  ve  znění
pozdějších předpisů.

Znalost  českého  jazyka  se  ověří  rozhovorem  (viz  bod  Přijímání  uchazečů  o  studium s předchozím  vzděláním
v zahraničí). Uchazeč společně s žádostí doloží, že je cizincem dle § 1 odst. 1 Lex Ukrajina.

Vysvědčení  z předchozího  vzdělávání  lze  nahradit  čestným  prohlášením,  pokud  vysvědčení  uchazeč  nemůže
předložit.

http://www.medialnigrafika.cz/

