
Ředitel školy vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro 
školní rok 2021/2022 

 
Všichni uchazeči o studium doručí přihlášku ke studiu do Střední odborné školy 
mediální grafiky a polygrafie, Rumburk, příspěvkové organizace, Jiříkovská 
840/4, 408 01 Rumburk do 1. března 2021!!! 
 

Čtyřleté studijní obory se stupněm střední vzdělání s maturitní zkouškou: 
 
Polygrafie – Fotografický design  34-41-M/01   30 žáků  
Reprodukční grafik pro média   34-53-L/01    21 žáků  
Tiskař na polygrafických strojích   34-52-L/01        7 žáků 
 
Uchazeči budou přijímáni na základě výsledků dosažených v předchozím vzdělávání (průměrný 
prospěch ze všech povinných předmětů v 1. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku).  
V souladu s Opatřením MŠMT č. j.: MSMT-43073/2020-3 uchazeči nebudou konat jednotnou 
přijímací zkoušku - centrálně zadávaný test z Českého jazyka a literatury a Matematiky (CERMAT). 
Bude se konat školní přijímací zkouška všeobecných studijních předpokladů formou pohovoru. 
Termín zkoušky stanovuji na 7. 4. 2021. Náhradní termín (nemoc apod.) na 21. 4. 2021. Přijímací 
zkouška se bude podílet na celkovém výsledku uchazeče 40%. 
Uchazeči budou přijímáni na základě součtu dosažených bodů (za průměrný prospěch a výsledek 
přijímací zkoušky), řazeni od nejvyššího do nejnižšího součtu bodů do naplnění kapacity oborů.       
V případě rovnosti bodů dosažených za průměrný prospěch v předchozím vzdělávání a z přijímací 
zkoušky bude přihlédnuto k účasti uchazeče ve školních olympiádách a soutěžích. 
Nejdříve 22. 4. 2021 bude ve škole a na webových stránkách školy vyvěšen seznam přijatých 
uchazečů a rozesláno rozhodnutí o nepřijetí nepřijatým uchazečům.  
Žáci, kteří budou konat přijímací zkoušku, obdrží 14 dní předem pozvánku k těmto 
zkouškám. 
Pokud počet přihlášek do studijního oboru bude nižší než předpokládaný počet přijímaných 
uchazečů do oboru, přijímací zkouška se nekoná. Informaci o zrušení přijímací zkoušky 
obdrží uchazeč do 8. března 2021.  
 

 
Tříleté učební obory se stupněm střední vzdělání s výučním listem: 

 
Reprodukční grafik      34-53-H/01    14 žáků  
Tiskař na polygrafických strojích   34-52-H/01        8 žáků  
Knihař       34-57-H/01       8 žáků  
 
Žáci budou přijímáni na základě výsledků dosažených v předchozím vzdělávání (průměrný 
prospěch ze všech povinných předmětů v 1. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku) 
přepočtených na body, řazeni od nejvyššího do nejnižšího počtu bodů do naplnění kapacity oborů. 
V případě rovnosti bodů dosažených za průměrný prospěch v předchozím vzdělávání bude 
přihlédnuto k účasti uchazeče ve školních olympiádách a soutěžích.  
Nejdříve 22. 4. 2021 bude ve škole a na webových stránkách školy vyvěšen seznam přijatých 
uchazečů a rozesláno rozhodnutí o nepřijetí nepřijatým uchazečům.  


