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SDĚLENÍ ŘEDITELE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ /PŘ/A PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM /PZ/ PRO 2021/2022
A.

Rozhodnutí o podobě přijímacího řízení a přijímacích zkoušek v době přetrvávající pandemie.
JEDNOTNOU ZKOUŠKU Z JAZYKA ČESKÉHO A MATEMATIKY DEFINITIVNĚ RUŠÍME!!!

Vedení školy se po zralém uvážení rozhodlo vzhledem k situaci /Covid 19/, dále vyhlášení MŠMT o možnosti zrušit jednotnou PZ z JČ a M a
v souladu se změnami v platné legislativě přijímacího řízení v předstihu sdělit, jak bude vypadat podoba PŘ.
V této chvíli (7. prosince 2020) jsme se rozhodli především, s ohledem na vás uchazeče a situaci, ve které se nacházíte i neustálým zmatkům
s podobou PŘ definitivně pro konečný model přijímání nových uchazečů. Domníváme se, že konat jednotnou zkoušku v letošním roce je
nesprávný a nejistý počin, který vás uvrhne ještě do větší nejistoty a prodlouží neúměrně přijímací řízení. Proto vám chceme ve velkém
předstihu představit náš definitivní model PŘ.
Tento model předpokládá, že prezenční výuka bude více méně normálně běžet, a to ať už od prosince 2020 nebo nejpozději od 4. ledna 2021, a to
až do zahájení PŘ – duben 2021..
1.1

Rozhodující části přijímání nových uchazečů o studium bude naše, tedy školní přijímací zkouška /dále jen ŠPZ/. To představuje
jednoduchý test na počítači ze základních pojmů, jednoduchých znalostí a přehledu z oblastí informatiky, výpočetní techniky a grafiky
(znalosti úrovně ZŠ + běžná úroveň 10ti – 15ti leté mládeže). Test, který připraví naši ajťáci, bude společně pro všechny naše obory
/sítě, programování, grafika/.

1.2

Doplňkovou části bude pravděpodobně krátký, jednoduchý tematický pohovor z oblasti informatiky a grafiky, dle zvoleného oboru. Zda
tento rozhovor budeme konat nebo ne, rozhodneme do 31. ledna 2021.

Krizový scénář zahrnuje situaci, kdy budou příprava i termíny narušeny epidemiologickými opatřeními /distanční výuka, změna termínu zkoušek
apod. například jako na v minulém roce/. Pak bychom uchazeče o studium přijímali tím nejjednodušším možným způsobem, jaký by nám zákon
umožňoval a co by MŠMT doporučovalo.
Podobu přijímacích kritérií uvádíme dále v souborech manuálu k přijímacímu řízení, oddíl – kritéria přijetí.

B.

Školní přijímací zkouška /ŠPZ/;

Stejně jako v posledních „normálních školních letech“ usilujeme o to, aby přijímací řízení vhodné a pohodové hlavně pro vás, uchazeče.
Nejistoty a zmatku bylo již dost a proto státem určenou jednotnou přijímací zkoušku rušíme. Jsme si vědomi stresu, který již dlouhodobě zažíváte, a
proto chceme, abyste jste si Vy, naší potencionální uchazeči vyzkoušeli naše jednoduché školní přijímací zkoušky. A to formou IT testu. Jsme si
dobře vědomi, že v této zvláštní době většina škol „šáhne“ pouze ke státním JPZ z JČ a M. Právě proto usilujeme o to, aby si naši uchazeči
promyšleně PZ zpestřili. V letošních podmínkách nelze uplatnit model, kdy součástí kritérií PŘ by byly i vaše prospěchové výsledky ze základní
školy. Proto je ŠPZ zařazena do kritérií přijímání uchazečů jako rozhodující parametr. Věřte, že se nebudete muset obávat jejího průběhu a už
vůbec výsledku. Z dlouholetých zkušeností tato doplňková školní PZ jednoznačně uchazečům bodově, ale prožitkově přinášela pouze samá pozitiva
a uspokojení. Nejen, že vás na ŠPZ on-line formou připravíme, ale pokud budete mít zájem, tak si budete moci vyzkoušet i modelové podmínky
této zkoušky v předstihu /viz. Příprava na PZ/.

C.

Závěr sdělení ředitele školy /ŘŠ/

Na základě pozitivních dlouhodobých zkušeností obou stran přijímacího procesu /uchazeč; rodič - škola/ a při možnosti zrušit jednotnou
zkoušku z JČ a M, tedy logicky volíme pro uchazeče standardní model přijímacího procesu, který se vyznačuje objektivitou, specializací i
transparentností. Chceme při letošní absenci kritéria prospěchu ze ZŠ, aby naši uchazeči absolvovali i něco zajímavého a zkoušky si takříkajíc „užili“.
Sami po PZ pak posoudíte oprávněnost tohoto tvrzení.
Nutno závěrem jasně řícit, že naše škola je i díky tomuto modelu a především pohodové, transparentní a také kontaktní formě vedení řízení již
počtrnácté v řadě v prvním kole naplněna v prvním ročníku do maximální možné kapacity. Průměrný počet studentů současného 1. ročníku na
třídu činí 30,75 žáků na třídu. Za celou školu je to 27,2, což jsou ověřitelná čísla, která hovoří za vše.

D.

Vzkaz pro naše potencionální uchazeče i jejich rodiče

Systém přípravy na testy z IT bude tradičně pohodový a efektivní. Jeho podoba odstraňuje jakékoli stresy, či psychickou náročnost. 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.
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