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Dobré rady jak postupovat a jak se rozhodovat v poměrně složitém procesu přijímacího řízení
Vycházejíc z velmi bohatých zkušeností s procedurou přijímacího řízení, a také ze stále větších složitostí, které přináší
legislativa, si dovolím vám uchazečům a také rodičům níže přiblížit základní situace, do kterých se můžete v procesu
přijímacího řízení dostat a možná tak předejít častým zklamáním a nepříjemnostem, které mnohdy uchazeči zažívají.
Budeme pochopitelně popisovat situace v rámci oborů naší školy, které se ovšem identicky promítají do jakékoliv jiné
školy.
Základní východisko zní: Jednotné přijímací zkoušky, které jsou centrálně zadávané Cermatem /JČ a M/ musíte konat
povinně všichni /uchazeči/, ať zvolíte na přihláškách jakoukoli variantu.
A nyní k možným variantám a postupům, které se vám nabízí:
1. Nejprve budeme vycházet z prvního základního předpokladu, že chcete jasně studovat na INFOTECH/budeme
používat dále jen INFO/:
a) Postup: Podejte první i druhou přihlášku na INFO, kde pouze zdůrazníte preferenci oboru /např. 1. sítě a druhé
systémy nebo grafika nebo jakoukoliv kombinaci. Tím významně zvýšíte šanci na přijetí. Jednotnou zkoušku /JZ/
konáte vždy a její výsledek se bude počítat jak do prvního, tak i druhého oboru, který jste na INFO zvolili.
JZ můžete v tomto případě konat 2x a lepší výsledek se bude počítat. Pokud uspějete v jednom, nebo druhém
oboru, nebo obou /což je z hlediska loňských výsledků pravděpodobné/, v určených termínech odevzdáte
zápisový lístek/dále jen ZL/, převezmete rozhodnutí o přijetí a podepíšete /zák. zástupce/ smlouvu o
poskytnutí vzdělání. Tím je proces úspěšně dokončen a my vás vítáme do našich řad.
b) při další variantě, která rovněž vychází z předpokladu, že INFO je pro vás prioritou doporučujeme postupovat tak,
že volíte INFO nejlépe jako první možnost. Druhá možnost bude nějaká jiná škola a obor. Pokud uspějete
v přijímacím řízení /dále jen PŘ/, postupujete dle červeného zvýrazněného textu výše. Vždy ale platí, že pořadí
na přihlášce pro vás není závazné a pouze odevzdáním zápisového lístku projevujete vaši konečnou vůli, kde
chcete studovat!
2.
a)

b)
3.
a)

Druhý základní předpoklad je ten, že ještě nevíte, která bude pro vás prioritní škola a obor. V tomto případě
doporučujeme postupovat takto:
podáte jednu /třeba jako první místo/ přihlášku na /uvažujme třeba INFO/ a druhou na školu jinou. Opět velmi
důrazně připomínáme, že pořadí škol, které uvedete na přihláškách, má jen informativní význam a k ničemu
vás nezavazuje. O tom, kde nakonec nastoupíte, rozhodujete pouze vy tím, kde dáte zápisový
lístek/pochopitelně musíte být na pro vás prioritní školu přijati/. Po zveřejnění výsledků PŘ na obou vámi
zvolených školách vyhodnotíte za prvé, kde jste byli úspěšní a za druhé /což je mnohem těžší/, co je pro vás
priorita. Máte na to 10 pracovních dní od data zveřejnění. Zde je důležité, abyste pokud se rozhodnete pro INFO,
postupovali pokud možno, co nejrychleji. Proč? Protože v tomto případě velmi pomůžete uchazečům na obou
školách, kde jste dali přihlášku. Tím, že dále nebudete blokovat místo uchazečům, kteří chtějí v daném termínu
potvrdit svůj zájem o studium, ale jsou na místě „těsně za čarou“. Platí ovšem vždy, že nikdo na vás nesmí vyvíjet
tlak při rozhodování. To je pouze doporučení, které jak již bylo řečeno, vyplývá ze zkušeností z předchozích let.
pokud se při stejném předpokladu /nevíte…/ nakonec jasně rozhodnete nastoupit na jinou školu, doporučujeme
svou vůli realizovat co nejdříve. Proč? Důvody jsou stejné jako v bodě 2a.
Třetí základní předpoklad je ten, že prioritně nemáte zájem studovat na INFO (ať jste či nejste přijat/a).
sdělte toto svoje rozhodnutí pokud možno co nejdříve řediteli školy, a to kdykoli již průběhu přijímacího řízení
(pak-li jste byli přijati na jinou školu, nebo znáte jasně svůj úmysl), nebo nejpozději v den, kdy se toto dozvíte
oficiálně - rozhodnutí. Zdvořile Vás vyzýváme k tomuto postupu z důvodu zjednodušení procedury vydávání
rozhodnutí, podpisu smlouvy a usnadnění přijetí „skutečných“ uchazečů o studium. Opět připomínáme, že se
jedná pouze o doporučení, které jak již bylo řečeno, vyplývá ze zkušeností z předchozích let.

Poslední dobrá rada, která je společná pro všechny výše uvedené příklady:
vždy platí, že všechny případy lze kultivovaně řešit na základě včasné oboustranné komunikace a informovanosti,
v souladu s platnou legislativou. Tímto docílíme oboustranné transparentnosti, vzájemného respektu a úcty. O
tom svědčí i skutečnost, že v posledních pěti letech nebylo nutno řešit žádné odvolání, námitku ani procedurální
pochybení z obou stran přijímacího řízení.
v případě, ať je výsledek PŘ jakýkoliv /především tedy nepřijetí/, jsme jako tradičně připraveni vám pomoci
s řešením vzniklé situace. Ve spolupráci s našimi partnerskými školami, které nabízejí příbuzné obory jako my,
budeme včas komunikovat a sledovat početní stavy a pochopitelně vám zajistíme prostřednictvím ředitele INFO
veškerý administrativní i osobní kontakt a informace.
Poznámka:
V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte přímo ředitele školy (777 900 010)

reditel@ssinfotech.cz

