
Pravidla přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 
 

Všichni uchazeči o studium doručí přihlášku ke studiu do SOŠ mediální grafiky    
a polygrafie, Rumburk, příspěvkové organizace do 1. března 2017!!! 

 
 

Čtyřleté studijní obory se stupněm střední vzdělání s maturitní zkouškou: 
 
Fotografický design   34-41-M/01  15 žáků 
Polygrafie     34-41-M/01 15 žáků 
Reprodukční grafik pro média  34-53-L/01  21 žáků  
Tiskař na polygrafických strojích  34-52-L/01    9 žáků  
 
Uchazeči budou přijímáni na základě výsledků dosažených v předchozím vzdělávání (průměrný 
prospěch ze všech povinných předmětů v 1. pololetí 8. ročníku, 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí                  
9. ročníku).  
Dále budou uchazeči konat jednotnou přijímací zkoušku - centrálně zadávaný test z Českého 
jazyka a literatury a Matematiky (CERMAT). Termín konání jednotné zkoušky je stanoven na   
12. nebo 19. 4. 2017. Náhradní termín (nemoc apod.) na 11. nebo 12. 5. 2017. Jednotná zkouška 
se bude podílet na celkovém výsledku uchazeče 60%. 
Uchazeči budou přijímáni na základě součtu dosažených bodů (za průměrný prospěch a výsledek 
jednotné zkoušky), řazeni od nejvyššího do nejnižšího součtu bodů do naplnění kapacity oborů.  
V případě rovnosti bodů dosažených za průměrný prospěch v předchozím vzdělávání                     
a v jednotném testu bude přihlédnuto k účasti uchazeče ve školních olympiádách a soutěžích. 
Nejdříve 22. 4. 2017 bude ve škole a na webových stránkách školy vyvěšen seznam přijatých 
uchazečů a rozesláno rozhodnutí o nepřijetí nepřijatým uchazečům.  

 Žáci, kteří budou konat jednotné zkoušky (Český jazyk a literatura a Matematika), obdrží 
14 dní předem pozvánku k těmto zkouškám. Více informací na www.cermat.cz. Zde jsou 
také zveřejněny ilustrační testy z ČJL a M. 

 
 

Tříleté učební obory se stupněm střední vzdělání s výučním listem: 
 
Reprodukční grafik    34-53-H/01    7 žáků  
Tiskař na polygrafických strojích  34-52-H/01  14 žáků  
Knihař      34-57-H/01    9 žáků  
 
Žáci budou přijímáni na základě výsledků dosažených v předchozím vzdělávání (průměrný 
prospěch ze všech povinných předmětů v 1. pololetí 8. ročníku, 2. 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. 2017 bude ve škole a na webových stránkách školy vyvěšen seznam přijatých 
uchazečů a rozesláno rozhodnutí o nepřijetí nepřijatým uchazečům.  
 

 


