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PROHLÁŠENÍ ŘEDITELE Č. 2 K RODIČŮM A UCHAZEČŮM O STUDIUM PRO ŠK. ROK 2020/2021 

 

Milí uchazeči, vážení rodiče a ostatní zákonní zástupci, 

uplynul již více jak měsíc, kdy jsem vás oslovil většinu telefonicky, některé dokonce osobně a poté i hromadně vás všechny, ve 

svém prvním prohlášení. Stejně tak i vy jste mě v počtu cca 150 kontaktovali, abychom se společně informovali, jak budeme 

postupovat v této složité době, co se týká přijímacího řízení. Sdělil jsem vám všem, své jasné stanovisko v postupu přijímáni 

nových studentů a i vy jste v takřka 100% uváděli vaše postoje. To jsme v mnohých případech opakovali i několikrát. Chtěl jsem 

vás tehdy, v této době mimořádných opatření, kdy došlo zcela k nové nepředvídatelné situaci pro všechny aktéry v oblasti 

přijímacího řízení, uklidnit, povzbudit, sdělit vám, že na vás myslíme a pamatujeme, počítáme s vámi a to nejen planými řečmi, 

prohlášeními na webových stránkách a populistickými řečmi, ale hlavně všechny vás ubezpečit, že všechny naše postupné kroky 

jsou a budou v této složité situaci jednoduché, rychlé a čitelné. Proto jsem vám všem sdělil, jakou speciální metodiku PŘ 

zvolíme, jaké jsou prognózy a šance vašich synů a dcer v PŘ a dokonce jsem se pokusil i o odhad termínů, jak se může PŘ  

odvíjet. To jen proto, abych vás psychicky povzbudil, dal vám v nejisté době alespoň nějaký záchytný bod. Nakonec se 

pravděpodobně jedna z mých termínových prognóz naplní, i když s podstatnou změnou. Tou je skutečnost, že jsem počítal na 

100%, že deváťáci půjdou ještě před PZ do školy, i kdyby jen na týden nebo na nějakou dobu. To se již asi nenaplní.  
 

Je mi moc líto, že do této chvíle MŠMT  neurčilo přesný termín přijímací zkoušky a tím vás, ale i nás trvale vystavuje stresu a 

nejistotě, i když tady si dovolím říci, že MŠMT odvádí slušnou práci, ale stále naráží na nečinnost a zmatenost jiných 

ministerstev a politiků. To ale zde nepatří a ani nám to nepomůže. Co tedy na prahu květnových dnů víme jistě, čím bych vás 

měl v předvečer pálení čarodějnic uklidnit a co je mlhavé. 
 

Jisté je to, že vám můžu garantovat striktní dodržení metodiky PŘ, kterou jsem vám sdělil. Jistá jsou kritéria pro přijetí.  

Jisté je také to, že od data oznámení termínu zkoušek, budeme my tou stranou, která vás nenechá na holičkách, stranou, která 

prostřednictvím mě bude tady pro vás vždy, kdykoli, individuálně, či skupinově, a která vás nenechá napospas osudu, i když 

budete třeba neúspěšní. Vždy jsem i době, kdy jsme i my vystaveni velké zátěži a je před námi velká výzva maturit a 

pochopitelně příjímacího řízení zdůrazňoval, že zejména soukromé školy musí zřetelně ukazovat individuální přístup a pomoc 

k jednotlivým uchazečům, jejich rodičům na rozdíl od škol, kde převládá striktní úřednický přístup. Vždy tak vycházím z mých 

33-ti letých zkušeností, že školy nejsou státní a soukromé, ale dobré a špatné. 
 

Vysoce pravděpodobné je to, že MŠMT zvláštní vyhláškou určí, tipuji kolem 8. 5., nejpozději 10. 5. konečné datum zkoušek a 

také soubor hygienických a bezpečnostních podmínek pro přítomnost žáků ve škole. Z tohoto vyplývá, že termín zkoušek může 

být poslední květnový týden, nebo spíše odhaduji někdy 9. - 10. června. Uvidíme, tentokráte nebudeme spekulovat, ale je jisté, 

že až bude datum určen, okamžitě budeme reagovat a stanovíme okamžitě data odeslání pozvánek, vyhodnocení a oznámení 

rozhodnutí o přijetí a nepřijetí, včetně odevzdání zápisového lístku. Chci vás v rámci možného /vyhl. MŠMT/  zbavit co nejdříve 

stresu a nervozity, kterou nyní jíž 2 měsíce vy uchazeči, i vaši rodiče zažíváte. 
 

Veškeré informace k vám půjdou všemi cestami. Webem, mailem, telefonem a věřím, že předání rozhodnutí zásadně  osobně, na 

což se již teď velmi těším. Zápisový lístek, který jste už asi obdrželi od vašich základních škol, pečlivě uschovejte, a v čase 

rozhodnutí, ho společně s rodiči odevzdáte na školu, kde jste přijati, a kde chcete studovat. 
 

Toto naše prohlášení současně slouží jako důležité ověření našeho společného komunikačního kanálu a proto vás všechny 

zdvořile, ale o to zásadněji žádám, abyste nám potvrdili, že mailová cesta, kterou jste uvedli na přihlášce, je mezi námi funkční a 

v pořádku.  

Dále vás žádáme, abyste ve zpětné odpovědi předběžně uvedli, jaký druhý cizí jazyk by v případě přijetí a vašeho kladného 

rozhodnutí na SŠINFOTECH  studoval/a váš syn/dcera. Výběr je skutečně široký a zde přinášíme pomůcku k vaší volbě. 

Pokud tedy shrneme předcházející odstavce, vyplývá z nich, že vás rodiče i uchazeče vyzývám k odpovědnému přístupu 

v odpovědi na toto prohlášení prostřednictvím mailu, a to bez rozdílu toho, zda preferujete obor, či obory naší školy nebo jinou 

školu. Pochopitelně platí, že můžete tuto odpověď zcela ignorovat. Vaše jméno a zájem z jakéhokoliv pořadí volby na přihlášce 

je uvedeno a pro nás jste tímto partnerem. 

 

Pokud můžeme doporučit, tak pro jednoduchost kontrolní odpověď uveďte ve tvaru Jméno a příjmení uchazeče                           

a zkratku cizího jazyka /tedy RJ, NJ, ŠJ nebo FJ   Příklad:   /Jan Novák – NJ/      mailto:reditel@ssinfotech.cz 

 

Závěrem chci prohlásit, že vzhledem ke zpětné vazbě, kterou máme z naší dosavadní komunikace s vámi uchazeči i s vašimi 

rodiči, chceme vás žákovskou i rodičovskou veřejnost ujistit, že tuto náročnou situaci společně se svými profesně i lidsky 

zdatnými kolegy ve spolupráci s vámi zvládneme zcela jistě ve prospěch vašich dětí. Buďte stejně jako my ještě chvíli trpěliví. 

Oč je tato situace pro vás těžká, o to snad budete ve valné většině po skončení PŘ příjemnější chvilky zažívat a vychutnávat si 

společně s rodiči pocity radosti a štěstí. A to bez rozdílu zda volíte tu, či onu školu nebo ten, či onen obor. 
 

Předem děkuji za spolupráci a přeji všem pevné zdraví a snad již pohodovější vstup do prvních květnových dnů 

S úctou Mgr. Radan Nachmilner 
 

 

Tradičně jen dodávám, že pokud budete potřebovat cokoli, směle a kdykoli volejte infolinku ŘŠ 777 900 010   

 

 

mailto:reditel@ssinfotech.cz
https://www.ssinfotech.cz/info-pro-uchazece/volba-druheho-ciziho-jazyka.php
mailto:reditel@ssinfotech.cz

