
 

 

Střední škola polygrafická, Olomouc, 

Střední novosadská 87/53, 779 00 Olomouc 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 

REPRODUKČNÍ GRAFIK PRO MÉDIA 

Kód a název oboru vzdělání: 

34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média 
  



 

 

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název školy: Střední škola polygrafická, Olomouc, 

Střední novosadská 87/53 

Adresa školy: Střední novosadská 87/53 

779 00 Olomouc 

Zřizovatel: Olomoucký kraj 

Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc 

Název školního vzdělávacího programu: Reprodukční grafik pro média 

Kód a název oboru vzdělání: 34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média 

Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní 

Způsob ukončení vzdělávání: maturitní zkouška 

Jméno a příjmení ředitelky školy: PhDr. Marcela Hanáková 

Kontakty pro komunikaci se školou: tel.: 585 759 040 ředitelka 

tel.: 585 759 011 sekretariát 

fax: 585751858 

e-mail: skola@polygraficka.cz 

internet: www.polygraficka.cz 

Platnost školního vzdělávacího programu: od 1. 9. 2018 počínaje 1. ročníkem 

Projednáno školskou radou dne 21. 6. 2018 

Č. j. Ř/II/2018/01 

razítko školy PhDr. Marcela Hanáková 

ředitelka školy 

  



 

 

PROFIL ABSOLVENTA 

Identifikační údaje 

Název školy 
Střední škola polygrafická, Olomouc, 

Střední novosadská 87/53 

Adresa školy Střední novosadská 87/53, 779 00 Olomouc 

Zřizovatel Olomoucký kraj 

Název školního vzdělávacího programu Reprodukční grafik pro média 

Kód a název oboru vzdělání 34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média 

Stupeň poskytovaného vzdělání střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Délka a forma vzdělávání 4 roky, denní 

Platnost školního vzdělávacího programu 1. 9. 2018 počínaje 1. ročníkem 

Uplatnění absolventa 

Absolvent oboru Reprodukční grafik pro média je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným 

i odborným vzděláním. Má komplexní znalosti v oblasti polygrafické výroby a jejich jednotlivých částí. 

Absolvent se uplatní jako produkční při výrobě časopisů, knih a reklamních materiálů, i v pozici 

vedoucího výroby ve středně velké tiskárně. Uplatnění nalezne ve všech firmách a institucích, které se 

zabývají přípravou a zpracováním grafických digitálních dat, jedná se o vydavatelství, nakladatelství, 

redakce periodik a samozřejmě i grafické ateliéry nebo v oblasti webdesignu a výroby multimediálních 

prezentací, které jsou nedílnou součástí prezentace firem. 

Absolventi, kteří úspěšně vykonají maturitní zkoušku, mohou dále studovat na vyšších odborných 

školách a na vysokých školách. 

Očekávané výsledky vzdělávání a kompetence absolventa 

Absolvent oboru Reprodukční grafik pro média si osvojí v průběhu vzdělávání všechny druhy 

gramotností rozvíjené v souladu s požadavky rámcového vzdělávacího programu, dokáže efektivně 

a správně používat mateřský jazyk a zvládne komunikaci v cizím jazyce. Nabytých vědomostí a dovedností 

dokáže využít pro rozvoj osobnosti i pro další profesní růst. Uvědomí si důležitost celoživotního učení. 

Absolvent jedná odpovědně v souladu s principy demokracie a lidskými právy, respektuje kulturní, 

náboženské, etnické a jiné odlišnosti ostatních lidí. 

Na základě získaných poznatků absolvent rozvíjí vlastní identitu, přijímá zodpovědnost za svá 

rozhodnutí i za svěřené úkoly. Osobní zájmy umí podřídit zájmům kolektivu. Má zdravé sebevědomí a je 

schopen akceptace oprávněné kritiky ze strany spolužáků i jiných lidí. 

Ctí zdravý životní styl, jeho jednání a konání se řídí zásadami udržitelného rozvoje. 

Má přehled o možnostech uplatnění na trhu práce, zodpovědně rozhoduje o své budoucí profesní 

i vzdělávací dráze. Při pracovních aktivitách dodržuje zásady bezpečnosti práce, dbá na ochranu životního 

prostředí. 

Zná strukturu polygrafického výrobního odvětví, ovládá technologickou přípravu i výrobní proces 

tvorby polygrafického výrobku. Dokáže efektivně a kvalitně pracovat. 



 

 

Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělání, stupeň dosaženého vzdělání 

Způsob ukončení vzdělávání 

Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou, dokladem o získání středního vzdělání s maturitní 

zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce. Stupeň dosaženého vzdělání je střední vzdělání s maturitní 

zkouškou. Obsah a organizace maturitní zkoušky se řídí platným školským zákonem a aktuální vyhláškou 

o ukončování studia. 

  



 

 

UČEBNÍ PLÁN 

Název školy 
Střední škola polygrafická, Olomouc, 

Střední novosadská 87/53 

Adresa školy Střední novosadská 87/53, 779 00 Olomouc 

Zřizovatel Olomoucký kraj 

Název školního vzdělávacího programu Reprodukční grafik pro média 

Kód a název oboru vzdělání 34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média 

Platnost školního vzdělávacího programu 1. 9. 2018 počínaje 1. ročníkem 

 
Kategorie a názvy vyučovacích 

předmětů 

Počet týdenních vyučovacích hodin 
Celkem 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 

Povinné vyučovací předměty      

Všeobecně vzdělávací předměty 16 16 15 14 61 

Český jazyk a literatura 3 2 3 4 12 

Cizí jazyk 3 3 3 3 12 

Občanská nauka 1 1 1 - 3 

Dějepis - 1 1 - 2 

Fyzika 1 1 - - 2 

Chemie 1 1 - - 2 

Matematika 3 3 3 4 13 

Tělesná výchova 2 2 2 2 8 

Informatika 2 1 1 - 4 

Ekonomika - 1 1 1 3 

Odborné předměty 15 18 17 17 67 

Odborné kreslení 2 2 1 - 5 

Polygrafické materiály 1 - - - 1 

Všeobecná polygrafie 1 2 2 2 7 

Technologie 2 2 2 3 9 

Odborný výcvik 9 12 12 12 45 

Celkem 31 34 32 31 128 

Poznámky: 
− Dělení hodin ve vyučovacích předmětech je v kompetenci ředitelky školy. 

− Na Odborný výcvik jsou žáci rozděleni do skupin, zejména s ohledem na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci a hygienické požadavky podle platných předpisů. 

− V předmětě Cizí jazyk se žáci učí anglickému jazyku. 
  



 

 

Přehled využití týdnů v období září – červen školního roku 

Činnost 
Počet týdnů v ročníku 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 

Vyučování podle rozpisu učiva 33 33 33 30 

Lyžařský výcvikový kurz 1 - - - 

Sportovní kurz - 1 - - 

Odborná praxe (4 týdny) - - 4 - 

Maturitní zkouška - - - 2 

Časová rezerva (opakování učiva, 

exkurze, výchovné a vzdělávací akce, 

apod.) 
6 6 3 5 

Celkem 40 40 40 37 

 


