
Kritéria přijímacího řízení do prvního ročníku nástavbového studia 

ve Střední škole designu a umění, knižní kultury a ekonomiky Náhorní 

pro školní rok 2018/2019 − 2. kolo 

 

 

Obor 66-42-L/51 Propagace 

ŠVP Propagace 

Dle Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším 

odborném vzdělávání, je obor 66-42-L/51 Propagace určen pouze pro absolventy tříletého oboru 

vzdělání 66-52-H/01 Aranžér. 

Jednotná přijímací zkouška 

V souladu s § 60f odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ředitelka Střední školy designu a umění, knižní 

kultury a ekonomiky Náhorní, Praha 8, U Měšťanských škol 525/1, nebude zohledňovat výsledky 

jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky v rámci hodnocení 

výsledků přijímacího řízení do oboru 66-42-L/51 Propagace. 

Školní přijímací zkouška 

V souladu s § 60 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ředitelka Střední školy designu a umění, knižní 

kultury a ekonomiky Náhorní, Praha 8, U Měšťanských škol 525/1, rozhodla, že školní přijímací 

zkouška se do oboru 66-42-L/51 Propagace nebude konat. 

Hodnocení výsledků přijímacího řízení 

V přijímacím řízení budou uchazeči hodnoceni podle hodnocení na vysvědčeních z 2. pololetí 

1. a 2. ročníku a 1. pololetí 3. ročníku ze školy s oborem středního vzdělání s výučním listem. 

Podmínky pro přijetí: 

a) 2. a 3. stupeň z chování znamená nepřijat ke vzdělávání 

O přijetí rozhoduje pořadí uchazečů podle počtu bodů za prospěch ze školy s oborem středního 

vzdělání s výučním listem. V případě rovnosti bodů rozhodují o pořadí další skutečnosti, které 

osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče. 

Na přihlášce je nutné: Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání. 

Předpokládá se přijetí 25 uchazečů. 

Termín odevzdání přihlášky: průběžně do naplnění kapacity, nejpozději do 31. srpna 2018. 

V Praze 11. května 2018     Ing. Hana Pavelková 

ředitelka školy 
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