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1/ Přijímací řízení – dosavadní a budoucí způsob komunikace mezi školou a rodiči uchazečů 

 

 

a) Poděkování rodičům uchazečů za spolupráci        

Chtěli bychom velmi poděkovat rodičů /zák. zástupcům/ za efektivní a spontánní komunikaci, která 

proběhla za zrušenou pracovní schůzku v týdnu od 19.3 do 25. 3. 2020 mezi ŘŠ zák. zástupci  ZZ/.  

V případě, že se bude vyjasňovat termín nástupu žáků do škol a s tím pochopitelně i termín 

přijímacích zkoušek budeme opět kromě standardních cest /listinná podoba/ v této mimořádné době 

volit stejný, tedy přímý telefonický, případně mailový způsob informování.   

 

 

b) Další způsob komunikace v období před, během a po přijímacích zkouškách 

Stejně tak vyzýváme i vás rodiče a ZZ, abyste kdykoli když budete potřebovat nebo si nebudete 

něčím jisti, využili bez rozpaků kdykoli /8,00 – 18,00 hodin/ infolinky ředitele školy a dotázali se 

na cokoliv, co patří do přijímacích zkoušek a přijímacího řízení. Nemějte obavy, možná bude lépe 

přednostně zavolat /rychlá reakce/ nebo napsat /mail/ skutečně kdykoli…jsme tady pro vás a v této 

složité době to platí dvojnásobně. Věřte, že oboustranná informovanost, otevřenost, spolupráce a 

důvěra přispěje ke kultivovanému a pohodovému průběhu přijímacího řízení a předejde se tak 

mnohým překvapením a zklamáním. Máme s tímto způsobem realizace PŘ, který je pochopitelně 

pro nás velmi časově a psychicky náročný, ty nejlepší dlouholeté zkušenosti. V období před PZ 

vám budeme k dispozici  prakticky celý den /8,00 – 18,00 hodin/  a v době PZ a hlavně po dobu 

následujících zhruba 9 dní, kdy jde o „všechno“ vám bude ředitel školy k dispozici prakticky 

nonstop. Infolinka ředitele školy ŘŠ       777 900 010         mailto:reditel@ssinfotech.cz 

 

 

c) Kdo je kompetentní za školu vám poskytovat veškeré informace o PZ a PŘ? 

Cele PŘ povede výhradně ředitel školy ve spolupráci s asistentkou ředitele.  

Organizačně administ. část PZ /Cermat/ budou pod technickým vedením ZŘ Dr. Karly 

Javorkové…informace bude ale výhradně poskytovat asistentka ŘŠ.  

 Výhradní osobou pro sdělení všech info o PŘ je ŘŠ -  Mgr. Radan Nachmilner 777 900 010, 

mailto:reditel@ssinfotech.cz 

 Informace organ., administ. a technic. charakteru podává asistentka ŘŠ Helena Mádrová, 

595 172 000, mailto:skola@ssinfotech.cz 
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