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PRACOVNÍ SCHŮZKA / PS/ UCHAZEČŮ, RODIČŮ  S ŘEDITELEM ŠKOLY                 PONDĚLÍ     22. 3. 2021 

 
 Pozvánku na schůzku obdržíte písemnou formou týden před jejím konáním 
 Tato forma komunikace ředitele školy se zákonnými zástupci a uchazeči o studium se bude konat již desátý rok po sobě. 

Vznikla na základě vzájemných požadavků obou stran /rodičů a uchazečů - vedení školy/ a také z důvodů mnoha 
nejasností komplikovaného PŘ. 

 Dozvíte se zde zásadní informace o početním stavu uchazečů v jednotlivých oborech. Také rámcově můžete porovnat 
šance na přijetí. Dále bude aktualizována poslední redukce případného zásahu MŠMT do průběhu zkoušek vzhledem 
k možné nestandardní situaci. Dozvíte se také jak postupovat v procesu přijímacího řízení, které bude úspěšné, ale i 
neúspěšné. Škola je připravena vám pomoci i jiným způsobem, než je odvolávání se.  Na to vše dostanete jasnou, 
transparentní a korektní odpověď.  

  Obsah a hodnocení přijímací zkoušky ve vztahu ke konečnému rozhodnutí 
 Seznámení s průběžným pořadím uchazečů v jednotlivých oborech dle kritéria prospěchu podle přidělených registračních 

čísel (v pozvánce) – ředitel školy 
 Individuální setkání s každým uchazečem (zák. zástupcem). Obsahem této komunikace  

 bude upřesnění reálných stanovisek v PŘ. 
 Informace o volbě druhého povinného cizího jazyka; dotazník uchazečů /volba z RJ,NJ,ŠJ,FJ/ 
 Informace k možnosti uspořádat závěrečný modelový seminář k přijímacím zkouškám /zjištění zájmu z řad uchazečů/ 
 otázky na ředitele školy o PŘ…… o všem 

 

Logistika pracovní schůzky (PS) 

 
 PS se uskuteční 22 března (pondělí) 2021 ve školní jídelně  /změna vyhrazena/ 
 PS proběhne buď v jedné, nebo ve dvou částech dle počtu přihlášených 

 
1. hlavní část   15,30 - 16,45 hodin  IT- poč.sítě, prog., poč.grafika 
 

 případná 2. část   17,00 - 17,45 hodin  PG - počítačová grafika 
 

 z hlediska orientace v areálu školy bude o Vás pečlivě postaráno; základním prostorem je hlavní vrátnice školy, kde budou 
čekat průvodci z řad pedagogů a studentů školy pro „přespolní“ platí tyto záchytné body ve FM (škola se nachází v Místku, 
naproti Penny marketu a benzínové pumpy, její součástí je krytý bazén a do 90. let zde sídlilo hornické učiliště, je to 
rozsáhlý komplex, kde sídlí dvě školy. Státní a naše soukromá, která je v 3. - 4. - 5. patře 

 v případě, že se vážných důvodů nemůžete dostavit na žádný termín, oznamte tuto skutečnost v předstihu na kontakt ( 
reditel@ssinfotech.cz )případně 777 900 010 a dohodneme náhradní schůzku – velmi důležité. 

 Účast na této pracovní schůzce je zcela dobrovolná a je jen na vaší svobodné vůli, zdali tohoto setkání zúčastníte. 
Pochopitelně rádi tradičně přivítáme společně s vámi i uchazeče. 

 
Poznámka:   
V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte přímo ředitele školy (777 900 010)      reditel@ssinfotech.cz  
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