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A. POVINNÁ ČÁST - ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ  ZKOUŠKA /ŠPZ/ – ŠKOLOU ORGANIZOVANÁ;  

 

1. Parametry: test základních znalostí pojmů z oblastí informatiky  a grafiky 
• Testové otázky – výběr z možností 
• Počet otázek – 40 (správná odpověď = 1 bod; maximální zisk – 40 bodů) 
• Test budou uchazeči na doporučení OHS1 konat písemnou formou /PC má více kontaktních ploch – menší riziko/ 
• Délka testu bude cca 20 – 30  minut 
• Pozvánku ke zkoušce obdržíte od SŠINFOTECH 14 dní před konáním zkoušky 

 
B. POVINNÁ ČÁST - ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ  ZKOUŠKA /ŠPZ2/ – ŠKOLOU ORGANIZOVANÁ;  

 

2. Parametry: test základních znalostí a)oblast obecný přehled    b)obecný přehled anglicky mluvící země 
• Testové otázky – výběr z možností 
• Počet otázek – 20 z oblasti a)          10 otázek z oblasti b)         (správná odpověď = 1 bod; maximální zisk – 30 bodů) 
• Test budou uchazeči na doporučení OHS konat písemnou formou /PC3 má více kontaktních ploch – menší riziko/ 
• Délka testu bude cca 20 – 30  minut 

 
C. DOBROVOLNÁ ČÁST - TÉMATICKÝ POHOVOR – ŠKOLOU ORGANIZOVANÝ;  

 

3. Parametry pohovoru 
• Otázky z oblasti IT, grafiky, výpočetní techniky, jaký jsem uživatel 
• Co umím nad běžný rámec 
• Čemu se věnuji nejvíce 
• Proč se chci věnovat IT nebo grafice  
• Mám nějaké úspěchy v soutěžích, možno doložit 
• Co bych rád po SŠ dělal? 
• Volná tématika uchazeče 
• Hodnocení v komisi /2/, počet bodů 0 - 3 - 5 -7; maximální zisk – 7 bodů) 
• Délka pohovoru  /max. 10 minut čistého času/ 
• Pohovor lze odmítnout – v tom případě uchazeč nezíská žádný bod 
• hodnocen bude obsah, forma i úroveň sdělení, včetně komunikativních dovednosti uchazeče, celkový dojem. 

 
VŠEOBECNÁ    USTANOVENÍ;  

 

 

• Na našem školním webu /www.ssinfotech.cz/ jsme 9. 3. zřídili velmi efektivní INFORMAČNÍ KANÁL  pro rodiče,  

      uchazečů a uchazeče samotné na straně jedné a na druhé straně bude ředitel SŠINFOTECH, který PŘ vede. Zde  

                      budou pro vás neustále aktuální novinky a budete moci kdykoliv komunikovat s ŘŠ. V dnešní době je to především          

                      služba pro vás.  
 

• Termín naší školní zkoušky bude po dnešním prohlášení ministra školství o maturitách i přijímacích zkouškách     

      upřesněn. Předpokládáme, že nové dva termíny sdělíme a uveřejníme do neděle  14. 3. 2021.  Opět je tradičně  

                      naleznete na školním www. / infokanál rodiče - uchazeč a také souběžně zašleme informaci  e-mailem rodičům   
 

• V každém případě budeme volit variantu nejrychlejší možnou a proveditelnou ve spojitosti s našimi maturitami  

• Vzhledem k specifikaci provedení zkoušek může být uzpůsobení podmínek /PPP, SPC/4  zkoušek časově redukováno  
 

• Pozvánku ke zkoušce obdržíte od SŠINFOTECH 14 dní před konáním zkoušky buď poštou, nebo mailem 
 

• Detailní informace o organizaci naší školní zkoušky: rozdělovníku, organizaci, časové ose a dalším potřebném,  

      budeme včas publikovat tradičně na webu a opět dostanete výzvu mailem, abyste navštívili náš INFO KANÁL. 

                                                             
1 Okresní hygienická stanice 
2 Školní přijímací zkouška 
3 Stolní počítač 
4 Pedagogicko psychologická poradna, speciální pedagogické centrum 

http://www.ssinfotech.cz/
https://www.ssinfotech.cz/informace-pro-uchazece/info-kanal-pro-rodice-uchazece.php

