ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI ZZ TŘÍDY 3.A, 3.B
oborů REPRODUKČNÍ GRAFIK,
TISKAŘ NA POLYGRAFICKÝCH STROJÍCH a KNIHAŘ
Termín:

13. 6. - 17. 6. 2022, 6. 6. - 10. 6. 2022

Složení zkušebních komisí:
Osoba pověřená dohledem nad praktickou zkouškou:
		
Ing. Richard Sýkora - ředitel SOŠ mgp Rumburk
Osoba zajišťující náplň zkoušek s ohledem na osnovy a JZZZ v jednotlivých oborech:
		
Martin Štěpánek - zástupce ředitele pro OV
Osoby zajišťující průběh zkoušek na jednotlivých pracovištích:
RG:
DTP- sazba v QXPress: Jaroslava Bernardová
		
DTP - obraz Bc. Jana Sedláčková 			
		
Elektronická montáž: Monika Tomanová
		
DTP- bitmapová a vektorová grafika: Lukáš Pallag
TPS:
Příprava a tisk na dvoubarvém tiskovém stroji KBA: Ladislav Kočí, Miloš Malec
		
Formátová příprava na stroji Polly+ míšení barev: Jiří Otáhal
		
KNIHAŘ: Knihařské výrobky + skládací stroj GUG - Radka Štěpánková
		
Náplň zkoušek včetně hodinové dotace:
RG:
DTP grafika - bitmapová a vektorová grafika, export do PDF		
		
DTP sazba - propagační skládačka na dva lomy v QXP		
		
DTP obraz - zhotovení etikety, retuš, vektorizace			
		
ELEKTRONICKÁ MONTÁŽ- náležitosti a zpracování montáže
										

4.00 hodiny
3.00 hodiny
3.00 hodiny
2.00 hodiny
12.00 hodin

TPS
Formátová příprava a tisk na dvoubarvovém tiskovém stroji KBA 5.00 hodin
		Formátová příprava na stroji POLLY 725				
3.00 hodiny
		 Mísení barev - 2 vzorky							1.00 hodiny
										
9.00 hodin
K
Skládací stroj 								 1.00 hodina
		
Losované téma - knihařské výrobky				
13.00 hodiny
										
		
14.00 hodin
Harmonogram praktických závěrečných zkoušek:
		
je přílohou organizačního zajištění.
Poznámky: Žáci nastoupí ke zkoušce včas (5 minut před zahájením) s doporučenými pracovními 		
pomůckami, v předepsané obuvi a čistém pracovním oděvu.
Hodnocení: Maximální počet bodů za dílčí části závěrečných zkoušek v daných oborech je uveden
		
na protokolech k praktické části závěrečné zkoušky.
		
Počty bodů pro jednotlivé známky:
87 - 100 = 1
73 - 86 = 2
59 - 72 = 3
		
45 - 58 = 4
< 45 = 5
V Rumburku dne 30. 5. 2022

Štěpánek Martin, zástupce ředitele pro OV

