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LOGISTIKA - ČASOVÝ PROGRAM - INSTRUKCE - PUP 

LOGISTIKA - vzhledem ke specifickým podmínkám letošního PŘ jsme nuceni přizpůsobit organizaci školních přijímacích 

zkoušek tak, abychom v maximální míře zabezpečili jejich bezproblémový a bezpečný průběh. V souladu s ustanoveními 

bezpečnostně hygienického charakteru různých úrovní jsou standardní úkony a činnosti upraveny s cílem tento hladký 

průběh  zajistit. Situaci navíc v současnosti „komplikuje“  i historicky největší počet uchazečů, kteří podali přihlášku/ky do 

všech tří maturitních oborů. Tomu musíme pochopitelně jednoznačně uzpůsobit logistiku ŠPZ. 

A. Z těchto důvodů jsme pro 2 základní termíny, a to čtvrtek 6. května a pátek 7. května 2021 vytvořili dvě početně identické 

„barevné“ zkušební celky, do kterých jste byli rozděleni dle náhodného klíče tak, abychom vyhověli hygienickým 

opatřením. První celek, který má termín 6. 5., budeme nazývat červený celek a druhý, který má termín 7. 5., se pracovně 

nazývá modrý celek. Náhradní termín ŠPZ  jsme stanovili na úterý 8. června 2021.  
 

B. Činnost a časový sled úkonů v obou termínech ŠPZ je zcela stejný pro uchazeče obou základních barevných celků, ale  i 

náhradního termínu. Proto uvádíme vzorový příklad jen pro jeden celek.  
 

C. Základními údaji, které vám text listinné pozvánky (obdržíte ho poštou) poskytuje, a který budete potřebovat pro zkoušky, 

ale i přijímací řízení, jsou vaše evidenční číslo a termín, kdy zkoušky budete podle rozdělovníku konat. Vše ostatní podle 

těchto údajů dohledáte na našem webu.. 

D. Celý proces vašich činností a kroků, od vstupu do budovy školy až po její opuštění, bude souvisle monitorován našimi 

pedagogy, kteří budou označeni visačkami s logem a jmenovkou a budou vám k dispozici kdykoli to bude zapotřebí.  

Vzhledem k velkému počtu uchazečů budete pro každý termín navíc rozdělení do zkušebních skupin, které jsou odvozeny 

od učeben, kde budete zkoušky dělat (A - 308). Celý průběh zkoušek bude realizován podle scénáře, který odpovídá 

hygienickým opatřením, jímž je věnována jiná příloha této pozvánky. To platí i o opatřeních, která směřují k uchazečům 

s PUP, která jsou také popsána v příloze odděleně. Nejnáročnější fázi zkoušek bude počáteční administrace. Ta kromě 

nutné kontroly vaší identity, dále důležitých informací, jež  se přímo dotýkají zkušebních testů, bude také obsahovat 

krátké poučení o hygienických opatřeních, i povinnou kontrolu vaší „bezinfekčnosti“, ale také stejně důležitou fází 

vyplnění jazykového dotazníku o volbě druhého cizího jazyka, který se vyučuje v průběhu studia všech oborů.  

 

E. Další důležitou věcí je skutečnost, že pokud máte podanou jednu  přihlášku nebo dvě, budete konat pouze jednu zkoušku 

(2 testy +pohovor). Testy jsou koncipovány obecně, takže zkouška je pro uchazeče do IT oborů i počítačové grafiky 

shodná. Znamená to, že pokud máte např. dvě přihlášky, jednu do sítí a druhou na grafiku, konáte jednu zkoušku a její 

výsledek jde do hodnocení zvlášť pro síťaře  a zvlášť pro grafiky.  
 

F. Logistika zkoušek v sobě nese i balík instrukcí, co si máte přinést, co je povoleno a naopak, co  dovoleno není, včetně 

příslušných sankcí. Všechny tyto záležitosti jsou podrobně popsány v dalších částech textu.  Pozorně tedy prostudujte 

všechny přílohy pozvánky, ať nejste zaskočeni nebo dokonce nemile překvapeni. Nezapomeňte na zásadní věc. A tou je 

potvrdit ŘŠ přijetí a přečtení mailu s pozvánkou dle pokynu v textu mailu. 
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ČASOVÝ PROGRAM - zde se projeví naše zásadní výhoda, oproti jiným školám, kde přistoupili na konání jednotné zkoušky. 

Touto výhodou je časová flexibilita našich zkoušek. V případě jakékoli nepředvídatelné situace…a ty mohou v této době 

přicházet, můžeme v pohodě reagovat a přizpůsobit časový scénář čemukoli. Čas je v našich rukách a Cermat i JPZ, ani cokoli 

jiného nás nevykolejí. Mimořádná doba vyžaduje pohodový, klidný a uvážený přístup, a to i k časovým parametrům. 

Struktura, kterou se budeme řídit je následující: 
 

p. č. čas - časové rozpětí činnost opatření 

1 7,45 - 7,50 hodin příchod do školní budovy dodržení hygienických opatření /chirurgické roušky, respirátory, 
rozestupy,  desinfekce rukou 

2 7,50 - 8,10 hodin kontrola "bezinfekčnosti" v prostoru 
meziposchodí 2-3p.; před vstupem do 
vestibulu na 3. poschodí 

předložení potvrzení / dle pokynů opatření MZČŘ                                     
viz. Mimořádné opatření MZČR / více v příslušné příloze 

3 8,10 - 8,20 hodin rozřazení do příslušných zkušebních míst 
(učeben) 

číslo učebny naleznete podle evidenčního čísla, které obdržíte 
poštou a rozdělovníku na webu školy / rozdělovníky budou současně 
ve vestibulu i na třídách 

4 8,20 - 8,40 hodin úvodní administrace (viz vysvětlivky) soubor činností…popsáno ve vysvětlivkách 

5 8,45 - 9,15 hodin 1. část ŠPZ / test z INF uchazeči dle rozdělení ve zkušebních třídách 

6 9,15 - 9,40 hodin hygienická přestávka dodržení hygienických opatření /chirurgické roušky, respirátory, 
rozestupy,  desinfekce rukou 

7 9,45 - 10,15 hodin 2. část ŠPZ / test z VŠZ uchazeči dle rozdělení ve zkušebních třídách 

8 10,15 - 10,40 hodin hygienická přestávka dodržení hygienických opatření /chirurgické roušky, respirátory, 
rozestupy,  desinfekce rukou 

9 10,45 - 12,00 hodin 3. nepovinná část ŠPZ - tematický pohovor; 
pohovor je konán před šesti dvojčlennými 
komisemi;, parametry jsou popsány v kritériích 

konat ho budou uchazeči, kteří se v úvodní administraci k pohovoru 
závazně přihlásili, odstoupit z 3. části ŠPZ lze kdykoliv v průběhu 
zkoušek; podmínky jsou popsány v kritériích přijetí 

10 12,00 hodin ukončení přijímacích zkoušek v případě, že uchazeč pohovor nekoná anebo ho dokončil, odchází 
individuálně z budovy školy 

INSTRUKCE – Důležité instrukce pro uchazeče: 

A. Celá procedura přijímacího řízení a tedy i ŠPZ jsou realizovány pod přiděleným evidenčním číslem. Toto číslo je uvedeno 

v textu písemné pozvánky (poštou) na přijímací zkoušky, kterou obdržíte od 20. – 21.dubena 2021. Je nezbytně nutné, 

abyste si toto číslo zapamatovali, jelikož v den zkoušky budou odpovědní pracovníci s Vámi komunikovat pouze pod tímto 

evidenčním číslem. EČ vám bude sloužit i jako důležitý identifikátor pro rozhodnutí o přijetí a nepřijetí a jakoukoli 

komunikaci s ŘŠ. V případě, že si nejste jisti Vaši identifikaci prostřednictvím evidenčního čísla, kontaktujte ŘŠ nebo 

sekretariát /777900010/ a identifikaci ověřte. 

B. Ke zkoušce si uchazeč s sebou přinese: 

 pozvánku ke zkoušce (obdržíte poštou, bez EČ i mailem) 

 průkaz totožnosti (OP, nebo průkaz např. zdravotní pojišťovny, nebo  MHD) 

 psací potřeby (na vyplnění obou  testu) 

C. Co ke zkouškám potřebujete: 

 k písemné zkoušce INF i  VŠZ (testy) potřebujete pouze psací potřeby 

 k pohovoru (pokud ho budete absolvovat)  jen důvtip, rozum a odvahu 

D. V průběhu zkoušek není povoleno: 

 používání mobilních telefonů 

 používání tabulek, slovníků, kalkulaček, různých druhů datových nosičů, přenosných disků apod. 

 použití různé audio techniky 

E. V případě, že ukončíte zkoušky dříve, než je stanovený max. čas 

 ohlásíte ukončení práce a odevzdáte test zadavateli (učitel ve zkušební místnosti), poté nerušeně opustíte učebnu 

 po opuštění místnosti zůstáváte v prostoru chodeb a vestibulu 3. poschodí (HO), nebo směřujete na nádvoří 

F. Uchazeči, kteří mají uzpůsobené podmínky pro konání přijímací zkoušky. 

 musí být již doloženo k přihlášce ke studiu 

 tito uchazeči mají prodlouženou dobu pro konání zkoušek /AJ i INF/ o 15 minut 

 o přestávkách je činnost stejná jako u ostatních (změna jen v časech dle uzpůsobení, řídíte se pokyny) 
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PUP - Důležité instrukce pro uchazeče, kteří mají přiznané uzpůsobené podmínky pro konání ŠPZ 

Zde je důležité připomenout některá důležitá právní ustanovení.  

A. Za prvé je podstatné sdělit, že uzpůsobení je prioritně směřováno pro podmínky konání  JPZ a MZ a nepostihuje oblast 

školní přijímací zkoušky. Zde záleží pochopitelně na tom, jaká forma zkoušky je školou zvolena a hlavně na  rozhodnutí ŘŠ. 

B. Uchazeč, který uplatňuje jakoukoli formu uzpůsobení, musí tuto skutečnost řádně doložit potvrzením, respektive 

doporučením PPP nebo SPC jako přílohu přihlášky ke studiu. V opačném případě mu uzpůsobení podmínek nebude 

uznáno.   

C. Z důvodu hladkého průběhu zkoušek a dodržení časového harmonogramu budou uchazeči s PUP konat zkoušku 

v příslušné učebně a navíc pod dozorem pedagogů, kteří mají oprávnění zadavatelů PUP. Připomínáme, že se jedná o dva  

znalostní testy jako povinné složky ŠPZ  a pohovor jako nepovinnou část, jejíž výsledek se započítává do celkového 

bodového hodnocení ŠPZ.  

D. Jednotlivé části ŠPZ budou trvat maximálně 30 minut. Krátký pohovor pak maximálně 7 minut. Procentuální část 

uzpůsobení a tomu odpovídající prodloužení konání jednotlivých částí jsme stanovili následovně: 
 

E. 25%  prodloužení času o   5 minut, tedy na 35 minut maximálně 

50%  prodloužení času o 10 minut, tedy na 40 minut maximálně  

75%  prodloužení času o 15 minut, tedy na 45 minut maximálně 

100% prodloužení času o 20 minut, tedy na 50 minut maximálně  

  

 

 V případě dotazů kontaktujte ŘŠ nebo AŘŠ      reditel@ssinfotech.cz     777 900 010, 595 172 000, 595 173 976 
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