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Sdělení ředitele SŠINFOTECH k přijímacímu řízení /zkouškám/ pro 2020/2021 

 

1. Rozhodnutí o podobě přijímacích zkoušek. 

 

Vedení ŠSINFOTECH se po zvážení rozhodlo nadále pokračovat v podobě jednoduššího modelu procedury přijímacího řízení, než 

byl realizován v posledních šesti letech /přijímací zkoušky státní a školní/. Letošní rok bude proto stejný jako loňský.  Uchazeči 

budou konat pouze jednotnou zkoušku z matematiky a jazyka českého, tedy pouze zkoušku státní. 

Bodové výsledky těchto zkoušek /M a JČ/ budou tvořit základní a procentuálně nejvýznamnější kritérium /cca 83%/ pro přijetí 

uchazeče. Dále budeme v kritériích pro přijetí zohledňovat prospěchové výsledky ze základní školy /PZŠ/ (2. pololetí 8. třídy a 1. 

pololetí 9. třídy), což bude tvořit procentuálně významně menší díl /cca 17%/ z celkového bodového zisku.   

 

2. On-line SW na testování základních znalostí z informatiky 

 Nadále necháme v provozu náš on-line SW na testování základních znalostí z informatiky tak, aby si potencionální uchazeči 

mohli z pohodlí domova nebo v rámci DOD testovat své předpoklady pro studium z oblasti informatiky. Zdůrazňujeme ještě jednou, 

že Informatika není součástí oficiálního přijímacího řízení.  

 

3. Závěr 

       Na základě pozitivních dlouhodobých zkušeností obou stran přijímacího procesu /uchazeč; rodič - škola/ a při povinnosti konat 

JZ tedy logicky volíme pro uchazeče standardní model přijímacího procesu, který se vyznačuje objektivitou, náročností i 

transparentností. Chceme také ale bodově ocenit i uchazeče ze ZŠ, kteří dosahují na ZŠ kvalitních výsledků prostřednictvím PZŠ. 

Nutno závěrem jasně konstatovat, že naše škola je i díky tomuto modelu a především pohodové, transparentní a také kontaktní formě 

vedení řízení již potřinácté v řadě v prvním kole naplněna v prvním ročníku do maximální možné kapacity. Průměrný počet studentů 

v 1. ročníku činí 29 žáků na třídu. Za celou školu je to 27,4, což jsou ověřitelná čísla, která hovoří za vše.  

Vzkaz pro naše potencionální uchazeče i jejich rodiče 

Systém přípravy na jednotlivé části školní přijímací zkoušky je pohodový, efektivní a jeho podoba odstraňuje jakékoli stresy, či 

psychickou  náročnost. Stejně jako vloni budeme realizovat v březnu a dubnu bezplatné přípravné semináře z matematiky a jazyka 

českého, které navazují na vaši přípravu ze ZŠ. Výše uvedená fakta a také zkušenosti loňských uchazečů předesílají, že i vy jejich 

následovníci, nemusíte mít zbytečné obavy. Celý systém přijímacího řízení je veden ředitelem školy /ŘŠ/. S předstihem budete 

informováni o všem, co budete potřebovat vědět. Budete mít možnost znát i předběžné početní stavy v PŘ, kdykoli konzultovat váš 

individuální stav i případný postup v problémových situacích. ŘŠ  vám je a bude k dispozici v celém procesu volby, zkoušek i 

rozhodnutí kdykoli na on-line  lince  777 900 010, také kdykoli osobně a pochopitelně i na ostatních 

kontaktech.    mailto:reditel@ssinfotech.cz  

Všem potencionálním uchazečům, ale i jejich rodičům touto cestou děkujeme za přízeň. V návaznosti na toto sdělení jsme zveřejnili 

současně s velkým předstihem i konečná kritéria přijímacího řízení /září 2019/.  
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