INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
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.
Talentové přijímací zkoušky nekonáme. Přihlášky pro 1. kolo přijímáme do: 1. 3. 2020.
Přihlášeným studentům zašleme potvrzovací dopis s přiděleným evidenčním číslem, u maturitních
oborů bude pozvánka na jednotnou (státní) přijímací zkoušku, u učebních oborů bude pozvánka na
přijímací motivační pohovor.
Podmínky přijetí pro maturitní obory
Jednotná (státní) přijímací zkouška pro maturitní obory proběhne ve dvou termínech:
14. a 15. dubna 2020 . Jedná se o testy z češtiny a matematiky ZŠ (info: www.cermat.cz.). Na tuto
zkoušku vám pošleme pozvánku. Náhradní termín (pro nemocné):13. a 14. května. Pozvánku k
přijímací zkoušce obdrží uchazeč nejpozději 14 dnů před termínem konání zkoušky. Pozvánka k
náhradnímu termínu se zasílá nejpozději 7 dnů před termínem zkoušky. Výsledky zkoušky jsou
odesílány do Centra pro hodnocení výsledků. Školy obdrží výsledky z Centra do 10 dnů a
následně, nejpozději do 2 pracovních dnů je zveřejní škola na svém webu. U uchazečů se
speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy podle vyjádření školského
poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce, o uzpůsobení podmínek pro konání
jednotné zkoušky.
Cizinci, na které se vztahuje § 20 odst. 4, nekonají na žádost jednotnou zkoušku ze vzdělávacího
oboru Český jazyk a literatura. Povinnost školy ověřit rozhovorem znalost českého jazyka, která je
nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, není dotčena. Ředitel školy stanoví způsob
hodnocení jednotné zkoušky cizinců.
U čtyřletých oborů výsledek Jednotné (státní) přijímací zkoušky – bude brán do úvahy s
váhou 60 %. Studijní prospěch ze ZŠ (průměr z prospěchu za 1. a 2. pololetí 8. třídy a za 1.
pololetí 9. třídy ZŠ – požadujeme průměr do 1,9 a známku z chování průměr do 1,0) a zájem
o studijní obor – s váhou 40 % . Ze získaných hodnot bude vytvořeno pořadí uchazečů o přijetí
ke studiu. Zájemci budou vybírání v tomto pořadí do naplnění kapacity příslušných oborů.
Do dvouleté nástavby přijímáme na základě průměru známek z maturitních předmětů z konce 2. a
z 1. pololetí 3. ročníku SŠ (ČJ, AJ, M + odborné předměty a OV) a nově podle jednotných
přijímacích zkoušek na střední školy s maturitním oborem (čeština + matematika s váhou 60%).
Pro přijetí vyžadujeme průměr do 1,9, nesníženou známku z chování na SŠ a úspěšné složení
jednotné přijímací zkoušky a následně předložení výučního listu.
Podmínkou přijetí na daný obor je zdravotní způsobilost pro výkon praxe ve zvoleném oboru
potvrzená od lékaře na přihlášce. S ohledem na formu výuky odborného výcviku nemůžeme
akceptovat stupeň podpůrných opatření vyšší než I. Žáci se stupněm podpůrných opatření II
mohou být přijati pouze po předchozí konzultaci s poskytovateli odborného výcviku. Ukončení
školní docházky musí být doložené vysvědčením.
Do 28.4. budou školám předány výsledky testů zpracované v Centru pro zjišťování
výsledků – do 29. dubna škola zveřejní výsledky na www.medialnigrafika.cz.
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Podmínky přijetí na učební obory:
Do tříletých učebních oborů mohou být přijati pouze uchazeči kteří:
• Ukončili školní docházku doloženou vysvědčením.
• Jsou zdravotně způsobilí pro výkon praxe ve zvoleném oboru (potvrzení od lékaře na
přihlášce).
• Musí úspěšně absolvovat přijímací pohovor (podrobnosti níže).
• Celkový průměr prospěchu za druhé pololetí osmého a první pololetí devátého ročníku základní
školy mají lepší než 2,4 pro obor grafik, 2,7 pro obor tiskař a 2,9 pro obor knihař a zároveň
nemají známku z chování z posledních dvou let ZŠ horší než 1,0.
S ohledem na formu výuky odborného výcviku nemůžeme akceptovat stupeň podpůrných
opatření vyšší než I. Žáci se stupněm podpůrných opatření II mohou být přijati pouze po
předchozí konzultaci s poskytovateli odborného výcviku.
O přijetí ke vzdělávání do tříletého učebního oboru rozhodne pořadí stanovené na základě:
• Průměrného prospěchu za 2. pololetí předposledního ročníku ZŠ (25%).
• Průměrného prospěchu za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ (25%).
• Přijímacího motivačního pohovoru (50%).
Při shodě bodů z výše uvedených podmínek rozhodne průměr známek z vybraných předmětů
(český jazyk, cizí jazyk, matematika).
Přijímací motivační pohovor obsahuje otázky na:
• Odpovědnost za vlastní myšlení.
• Slušné chování, vyjadřování a vystupování v souladu se zásadami kultury projevu a chování.
• Komunikační dovednosti.
• Ovládání práce s textem.
• Znalost informačních zdrojů.
• Rozpoznání základních tvarů předmětů jejich pozice v prostoru a jejich barevnosti.
• Schopnost pracovat s PC pomocí klávesnice a myši.
Přijímací motivační pohovor proběhne ve dvou termínech:14. a 15. dubna 2020 . Na pohovor
vám pošleme pozvánku. Náhradní termín (pro nemocné):13. května.
Přijímací řízení pro 1. kolo pro tříleté obory proběhne 22. 4. 2020. V tento den zveřejníme na
našich www stránkách 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 (při nenaplnění kapacit školy po 1. kole) vyhlášeno začátkem
května 2019 a žáci budou přijímáni průběžně podle pořadí došlých přihlášek na základě známek
ze ZŠ a dále dle výsledku pohovoru, ke kterému budou pozváni.
Jak vyplnit přihlášku a co k ní přiložit?
Celý formulář přihlášky pečlivě vyplňte, důležité jsou kontakty, adresa, telefon, podpis zákonného
zástupce, nebo podpis plnoletého uchazeče. V horní části přihlášky vyplňte informaci o
podpůrných opatřeních – povinný údaj (V případě, že nemáte žádné, vyplňte nulu). Obor vzdělání:
uveďte název včetně kódu (viz níže). Pokud máte o studium na naší škole vážný zájem, uveďte ji
jako první v pořadí. Namísto druhé školy můžete vyplnit druhý obor studia na naší škole, o který
byste měli zájem, kdybyste nebyli přijati na obor uvedený na prvním místě. V dolní části první
strany přihlášky posoudí dorostový lékař způsobilost uchazeče ke studiu daného oboru včetně
způsobilosti vykonávat praxi daného oboru v rámci odborného výcviku – a to razítkem a podpisem.
Žáci ZŠ – vyplňte na druhé straně přihlášky prospěch z 8. ročníku a prvního pololetí 9. ročníku
a průměry. ZŠ potvrdí prospěch a průměr a vyplní číslo školy (IZO). Starší uchazeči: Přiložte
ověřenou kopii vysvědčení z posledních dvou ročníků základní školy. V případě, že jste absolvovali
výuku na jiné střední škole, přidejte ověřené kopie všech získaných vysvědčení. Pro nástavbové
studium: Přiložte ověřenou kopii výučního listu a posledních 2 vysvědčení. Pro další formy
studia (zkrácené): Přiložte ověřenou kopii výučního listu, nebo maturitního vysvědčení.
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V příloze:
Přiložte potvrzení z pedagogicko – psychologické poradny žáků, kteří jsou v evidenci. Případný
lékařský posudek o zdravotním znevýhodnění.
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.eu/79205_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 naši školu.
OBORY – kód KKOV – POČTY PŘIJÍMANÝCH ŽÁKŮ
MATURITNÍ ČTYŘLETÉ STUDIUM - DENNÍ STUDIUM
Multimediální grafika 34-53-L/01 – 25 žáků
Grafický design 34-53-L/01 – 25 žáků
Operátor tiskových technologií 34-52-L/01–5 žáků
UČŇOVSKÉ TŘÍLETÉ STUDIUM - DENNÍ STUDIUM
Grafik 34-53-H/01 – 40 žáků
Knihař 34-57-01 – 5 žáků
Operátor tiskových strojů 34-52-H/01 – 5 žáků
DVOULETÁ NÁSTAVBA S MATURITOU – DENNÍ STUDIUM 2 ROKY
Polygrafický průmysl 34-41-L/51–25 žáků
ZKRÁCENÉ STUDIUM – DENNÍ 2 ROKY – 25 žáků Reprodukční grafik
(zkrácené studium) 34-53-H/01 – výuční list
Tiskař na polygrafických strojích (zkrácené studium) 34-52/01 – výuční list
Knihař (zkrácené studium) 34-57-H/01 – výuční list Reprodukční grafik
pro média 34-53-L/01 – maturitní vzdělání Operátor tiskových technologií
34-52-L/01 – maturitní vzdělání.
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