Ředitel školy vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023
Všichni uchazeči o studium doručí osobně nebo poštou přihlášku ke studiu do Střední odborné školy
mediální grafiky apolygrafie, Rumburk, příspěvkové organizace, Jiříkovská 840/4, 408 01 Rumburk
do1.března2022..
Požadujete-li úpravu podmínek JPZ na základě vyšetření školského poradenského zařízení, musíte
zároveň s přihláškou předložit zprávu. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webu školy pod
vaším osobním identifikačním číslem.
Nejpozději 30. 4. 2022 bude ve škole a na webových stránkách školy vyvěšen seznam přijatých
uchazečů v anonymizované podobě a rozesláno rozhodnutí o přijetí, či nepřijetí uchazečům.
Přijatí uchazeči, pokud chtějí nastoupit ke studiu, musí odevzdat zápisový lístek do 10 pracovních dnů
ode dne oznámení rozhodnutí.
Nepřijatí uchazeči nebo jejich zákonní zástupci mohou proti rozhodnutí o nepřijetí podat odvolání
ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.
Změny termínů jsou vyhrazeny podle aktuálních pokynů MŠMT ČR.
O případném dalším kole přijímacího řízení bude veřejnost informována prostřednictvím odboru
školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Přehled oborů
Čtyřleté studijní obory se stupněm střední vzdělání s maturitní zkouškou:
Reprodukční grafik pro média

34-53-L/01

22 žáků

Tiskař na polygrafických strojích

34-52-L/01

8 žáků

V oborech s maturitní zkouškou se bude psát povinný jednotný test z českého jazyka a literatury, dále
pak z matematiky a jejích aplikací v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro
základní vzdělávání. Zadavatelem je Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání.
Jednotná přijímací zkouška se v prvním kole přijímacího řízení koná ve dvou termínech:
12.dubna2022 a 13. dubna 2022. Pakliže se uchazeč nemůže v řádném termínu dostavit ke konání
testů (např. z důvodu nemoci apod.), může se omluvit řediteli školy nejpozději do tří dnů po termínu
stanoveném pro zkoušku. Pokud ředitel školy jeho omluvu uzná, uchazeč může konat jednotnou
přijímací zkoušku v náhradním termínu.
Náhradní termín je stanoven na 10. května 2022 a11.května2022. Žáci obdrží 14 dní předem
pozvánku k těmto zkouškám.
Žák může tuto jednotnou zkoušku konat dvakrát, a to poprvé na škole uvedené na přihlášce jako první
v pořadí, podruhé na škole uvedené na přihlášce jako druhé v pořadí.
Jednotná přijímací zkouška se bude podílet na celkovém výsledku uchazeče 60 %. Uchazeči budou
přijímáni na základě součtu dosažených bodů (výsledek jednotné přijímací zkoušky a za průměrný
prospěch ve 2. pololetí 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ), řazeni od nejvyššího do nejnižšího součtu
bodů do naplnění kapacity oborů. V případě rovnosti bodů bude přihlédnuto k účasti uchazeče
veškolních olympiádách a soutěžích.

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 tříletých oborů nekonají přijímací zkoušky a budou přijímáni na základě výsledků dosažených
vpředchozím vzdělávání (průměrný prospěch ze všech povinných předmětů ve 2. pololetí 8. ročníku
av 1. pololetí 9. ročníku ZŠ) přepočtených na body, řazeni od nejvyššího do nejnižšího počtu bodů
donaplnění kapacity oborů. V případě rovnosti bodů dosažených za průměrný prospěch v předchozím
vzdělávání bude přihlédnuto k účasti uchazeče ve školních olympiádách a soutěžích.

