Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023
obor 82-41-M/05 GRAFICKÝ DESIGN
Ve škole se koná přijímací řízení v souladu s § 59 – 60 zák. č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu
vzdělávání.
V souladu s § 60 odst. 1 zák. č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
vyhlašuje ředitelka školy první kolo přijímacího řízení.
V 1. kole přijímacího řízení se koná talentová zkouška 3. 1. 2023 nebo 4. 1. 2023. Uchazeč uvede na přihlášku datum
talentové zkoušky, na které chce být pozván. Pořadí škol uvedené v přihlášce nevypovídá o zájmu uchazeče o školu.
Do 1. ročníku školního roku 2023/24 bude přijato cca 50 uchazečů denní formy studia. V případě nenaplnění kapacity
jednoho z oborů (CR – cestovní ruch, GD – grafický design) je možné navýšit počet přijatých do druhého nabízeného
oboru. V případě nenaplnění kapacity po uzavření prvního kola přijímacího řízení na obor grafický design může ředitelka
školy vyhlásit další kola přijímacího řízení.
KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
Přihlašování do 1. kola přijímacího řízení
Uchazeč podává přihlášku ke studiu na předepsaném tiskopisu do 30. 11. 2022 s vyplněným prospěchem ze základní
školy na adresu Střední škola cestovního ruchu a grafického designu, s.r.o., U Josefa 118 Cihelna, 530 09 Pardubice
(dále jen SŠCG).
Vyjádření zdravotní způsobilosti: pro obor grafický design – ANO.
Majitelé datové schránky (zletilý uchazeč, zákonný zástupce nezletilého uchazeče) uvedou identifikátor datové schránky
do kolonky adresa pro doručování.
Pozvánky do 1. kola přijímacího řízení
Na základě přihlášek budou uchazeči vyzváni ředitelkou SŠCG písemnou formou k přijímacímu řízení a talentovým
zkouškám.
Přijímací řízení
Na obor grafický design se konají talentové zkoušky.
Talentové zkoušky obsahují:
- kresbu zátiší uhlem na formát A1, návrh grafického řešení (kresebná studie),
- motivační pohovor,
- donesené vlastní práce (minimálně 10 prací).
Talentové zkoušky - max. 80 bodů
kresba, návrh
max. 40 bodů (30/10)
motivační pohovor
max. 25 bodů
donesené vlastní práce (minimálně 10 prací)*
max. 15 bodů
* Obsahem prací by měla být volná tvorba (kresba, malba, grafika atd.)
Pro úspěšné složení talentové zkoušky je třeba získat minimálně 25 bodů.

Bodová bonifikace uchazečů ze základní školy (popř. víceletého gymnázia) za celkový průměrný prospěch
ze závěrečného vysvědčení osmého ročníku (popř. odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia) ve školním roce 2021/22,
pro ostatní uchazeče za celkový průměrný prospěch ze závěrečného vysvědčení ZŠ – max. 20 bodů
1,00 – 1,10
20 bodů
1,51 – 1,60
10 bodů
1,11 – 1,20
18 bodů
1,61 – 1,70
8 bodů
1,21 – 1,30
16 bodů
1,71 – 1,80
6 bodů
1,31 – 1,40
14 bodů
1,81 – 1,90
4 bodů
1,41 – 1,50
12 bodů
1,91 – 2,00
2 bodů
2,01 – a výše
0 bodů
Za ostatní vysvědčení - 0 bodů
Celkový počet maximálně získaných bodů – 100 bodů.
Pořadí přijatých a nepřijatých uchazečů bude určeno podle počtu celkem získaných bodů. Při rovnosti bodů u více
uchazečů rozhodnou o lepším umístění uchazeče následující pomocná kritéria v tomto pořadí:
- vyšší bodové hodnocení talentové zkoušky,
- vyšší bodové hodnocení motivačního pohovoru,
- lepší průměrný prospěch ze závěrečného vysvědčení (viz bonifikace uchazečů).
Oznámení výsledků talentové zkoušky
Po vyhodnocení výsledků talentové zkoušky zašle ředitelka školy uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého
uchazeče sdělení o výsledku talentové zkoušky, a to nejpozději do 20. 1. 2023. Pokud uchazeč vykoná talentovou
zkoušku úspěšně, pokračuje v přijímacím řízení.
Oznámení výsledků přijímacího řízení
Ředitelka školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a vydá rozhodnutí o nepřijetí uchazeče od 5. 2. 2023 do 15. 2. 2023.
Pořadí se zveřejní pod registračními čísly, která budou uchazečům přidělena.
Odvolání
Odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy o nepřijetí uchazeče ke studiu je nutné doručit do sekretariátu školy ve lhůtě 3
pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Prostřednictvím ředitelky SŠCG bude postoupeno Krajskému úřadu
Pardubického kraje.
Zápisový lístek
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním
zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode
dne oznámení rozhodnutí.
Případné další termíny přijímacího řízení oznámí ředitelka uchazečům vhodnou formou.

V Pardubicích dne 25. 10. 2022

Mgr. Zita Štieglerová, ředitelka

