Střední škola informačních technologií, s.r.o. /SŠINFOTECH/
Pionýrů 2069, Frýdek-Místek
KRITÉRIA PŘIJETÍ = PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU OBORŮ VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU
(změny vyhrazeny do 31. 1. 2021)
Rozhodujícím kritériem pro přijetí je pořadí, které je určeno celkovým počtem získaným bodů (celkový bodový zisk) ze
dvou parametrů přijímacího řízení (ŠPZ + pohovor z oblasti IT)
Na základě platné legislativy není nutná lékařská prohlídka u žádného maturitního oboru. Ve zvláštních případech může ředitel školy na
základě posouzení přihlášky lékařskou prohlídku nařídit.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------Celkový bodový zisk /max. 50 bodů/ v přijímacím řízení je složen součtem bodů, který uchazeč obdrží za školní přijímací zkoušku /ŠPZ/a
tematický pohovor. Maximální možný počet bodů, který může uchazeč získat ze všech jednotlivých částí 50 bodů. (rozložení bodového
zisku je níže)

A. Jednotlivé části přijímacího řízení a bodové hodnocení za jednotlivé části:
I. ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA - ŠPZ: Jejímž obsahem je u všech oborů test na PC ze základních pojmů z oblasti výpočetní techniky a
grafika /úroveň ZŠ/. Rozložení bodového zisku je uvedeno v tabulce - níže.

II. TÉMATICKÝ POHOVOR - TP: Jehož obsahem budou odpovědi na otázky zaměřené na oblast výpočetní techniky a grafiky /dle volby
oboru/ a také volby povolání. Hodnocení budou úroveň komunikativních dovedností a cokoliv nad běžnou úroveň standardu IT.
Možno prezentace svého portfolia a čehokoliv zajímavého z informatiky. Rozložení bodového zisku je uvedeno v tabulce - níže.

B. Rozložení bodového zisku jednotlivých části přijímací zkoušky a hodnocení ze ZŠ:
Části přijímacího řízení
I. ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA - ŠPZ
1. termín 15. dubna 2021
2. termín 16. dubna 2021

Oblast

Bodové rozpětí

Test na počítači. Pro všechny obory. Bude položeno 40 testových otázek
/1 otázka = 1 bod
možnosti odpovědí budou A-B-C nebo A-B-C-D

(0 – 40) bodů

Pro všechny obory. Maximálně 10 minut.
3 – 6 – 9 – 10 bodů

(0 – 10) bodů

Náhradní termíny: 14. a 15. května 2021
II. TÉMATICKÝ POHOVOR - TP
1. termín 15. dubna 2021
2. termín 16. dubna 2021
Náhradní termíny: 14. a 15. května 2021

C. Zvláštní ustanovení při bodové shodě dvou a více uchazečů:
Celkový bodový zisk: 0 - 50 bodů
(test 0 - 40); (pohovor 0 - 10);
V případě rovnosti bodů dvou a více uchazečů rozhodují o jejich pořadí pomocná kritéria v následujícím pořadí:
1.
2.

Vysvětlivky:
1/ PŘ
2/ ŠPZ
3/ PZ
4/ IT
5/ TP

Bodový výsledek zkoušky z testu
V případě shody ve všech předchozích ukazatelích rozhoduje o pořadí uchazeče hodnocení z preferovaných předmětů
za 1. pololetí osmé třídy (u uchazečů z víceletých gymnázií z konce 5., případně 7. třídy ZŠ) v tomto pořadí: Období, kdy nebyl
prospěch uchazečů ovlivněn pandemií koronaviru.
a) Anglický jazyk
b) Matematika
c) Jazyk český

-

přijímací řízení
školní přijímací zkouška
přijímací zkoušky
informační technologie
tematický pohovor

