Střední škola informačních technologií, s.r.o.
Pionýrů 2069, Frýdek-Místek

5/ Kritéria přijetí ke studiu

(uzpůsobená vládním opatřením v souvislosti počtem přihlášených uchazečů)

Vzhledem k počtu přihlášených uchazečů, restrikcím vládních opatření, dále podmínkám, které lze v období konání školních přijímacích zkoušek (dále ŠPZ) přibližně
předpokládat, technické náročnosti provedení některých částí zkoušek kvůli omezením a s přihlédnutím a objektivitu a proveditelnost zkoušek, upřesňujeme základní variantu
ŠPZ a případné její modifikace, které by připadaly v úvahu při negativních scénářích. Stěžejní obsahové body pochopitelně zůstávají identické.
Rozhodujícím kritériem pro přijetí je pořadí, které je dáno součtem získaným bodů z jednotlivých částí ŠPZ:
1. Povinná část - test z informatiky; jednoduché všeobecné znalosti převážně z INF 1 a částečně z grafiky úrovně základní školy – testováno na žácích ZŠ a studentkách 1. ročníku grafiky cca
vzorek 40 žáků, max. 30 minut
a) základní varianta: po konsultaci s KHS 2 je doporučeno test primárně konat písemnou formou, nikoli na PC /více kontaktních bodů/ proto základní varianta bude písemná forma
testu, 40 otázek, 1 otázka = 1 bod; /max. zisk 40 bodů/
b) náhradní varianta, zadání i hodnocení stejné – test na PC
c) krizová varianta, zadání i hodnocení podobné - online test se šifrováním textu nebo přes Teams skupinu s čas. limitem
2. Povinná část - písemný test z učiva 6. – 9. třídy. Z toho 20 otázek všeobecný přehled, 10 otázek všeobecný přehled otázky směřující k zemím, kde se hovoří AJ, max. 30 minut
a) základní varianta: po konsultaci s KHS 3 je doporučeno test primárně konat písemnou formou, /více kontaktních bodů/ proto základní varianta bude písemná forma testu, 20 + 10
otázek, 1 otázka = 1 bod; /max. zisk 30 bodů/
b) náhradní varianta, zadání i hodnocení stejné – test na PC
c) krizová varianta, zadání i hodnocení podobné - online test se šifrováním textu nebo přes Teams skupinu s čas. limitem
3. Dobrovolná část - krátký tematický pohovor před komisí /2 členové/, max. 7 minut/: Pokud se pohovoru nezúčastníte, obdržíte vždy 0 bodů; Pokud se pohovoru zúčastníte, obdržíte
vždy minimálně 3 body; Pokud se zúčastníte a předvedete slušný výkon, můžete obdržet i 5 bodů; Když komisi v časovém limitu oslníte, můžete obdržet maximum možného – 7 bodů. Zda
se dobrovolného, ale bodovaného pohovoru budete účastnit, sdělíte při úvodní registraci v 8,00 – 8,15 hodin písemnou formou na prezentačním formuláři; /max. zisk 7 bodů/.
Obsah Rozhovor bude z větší části působit jako vstupní pohovor uchazeče o něco…o studium…o práci……..
otázky na volbu SŠ 4, oboru, dosavadní činnost, směřující ke zvolenému oboru, popsat úspěchy a nadstandardy /co se mi podařilo nad rámec běžného, představit své portfolio/prakticky,
v listinné nebo věcné podobě, nebo na flasch, www. apod., odpovědět na otázky komise-má představa o budoucí práci a studiu: hodnocen bude obsah, forma i úroveň sdělení, včetně
komunikativních dovednosti uchazeče, celkový dojem..
a) základní varianta: provedení ve třídách před komisemi, které budou tvořeny učiteli školy dle odborností
b) náhradní varianta – není žádná; pokud to hygienické podmínky a opatření nedovolí, bude tato část ŠPZ
zrušena, což by bylo v předstihu 3 kalendářních dnů před datem konání pohovoru, oznámeno na webu školy.
c) krizová varianta – ředitel školy si vyhrazuje vzhledem k nestandardní době, období neodhadnutelných mimořádných opatření právo, tuto část ŠPZ z důvodů časových, organizačních a
epidemiologických svým rozhodnutím kdykoli do zahájení ŠPZ zrušit. V tom případě nebude pohovor hodnocen u žádného uchazeče a v žádném termínu ŠPZ
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Společná ustanovení:
1)
2)

Celkový bodový zisk /je v případě konání všech částí maximálně 40 + 30 + 7 = 77 bodů/
Při bodové shodě dvou a více uchazečů rozhodují doplňková kritéria v níže uvedeném pořadí:
a) Uchazeč se základním vzděláním má přednost před uchazečem, který již získal střední vzdělání /jakékoli/.
b) Při shodě je preferovaným kritériem bodový zisk z informatiky, pak test znalostí a nakonec pohovor
c) V případě shody v předešlých parametrech rozhoduje o pořadí hodnocení z preferovaných předmětů za 1. pololetí 8. třídy (u uchazečů z víceletých gymnázií z konce 5., případně
7. třídy ZŠ) v tomto pořadí předmětů:
U oborů počítačové sítě a programování internet věcí: 1) anglický jazyk 2) matematika 3) jazyk český
U oborů počítačová grafika: :
1) anglický jazyk 2) jazyk český
3) matematika

Důležité upozornění:
a)
b)
c)
d)

Uchazeči s uzpůsobenými podmínkami budou mít časové zvýhodnění dle příslušných ustanovení, která mohu být ŘŠ v důsledku opatření upravena
Při zahálení ŠPZ vyplníte prezentační arch, kde zvolíte druhý cizí jazyk a potvrdíte ne/konání pohovoru
Pozvánku ke ŠPZ, přidělené evidenční číslo a základní pokyny obdržíte elektronickou pozvánkou na váš mail 14 dní před ŠPZ
Detailní manuál ke ŠPZ včetně, manuálu, pokynů, rozdělovníku a organizace bude do 18.4.. zveřejněn na webu a zároveň hypertextové odkazy obdržíte na maily rodičů
prostřednictvím distribučního seznamu, které jste uvedli na přihlášky ke studiu

31. ledna 2021

(Vzhledem k vládním opatřením modifikováno 8. března 2021)
(Změny vyhrazeny v kontextu s vládními opatřeními!)

V případě dotazů kontaktujte ŘŠ nebo AŘŠ

reditel@ssinfotech.cz

777 900 010, 595 172 000, 595 173 976

PŘEDPOKLÁDANÉ POČTY PŘIJÍMANÝCH ŽÁKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

OBOR VZDĚLÁNÍ

PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE - POČÍTAČOVÉ SÍTĚ /IT-SI/

32

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE - PROGRAMOVÁNÍ-INTERNET VĚCÍ /PR - IV/

32

OBALOVÁ TECHNIKA – POČÍTAČOVÁ GRAFIKA

25

*Důležité upozornění:
Nejvyšší počet přijímaných uchazečů může být upraven (snížen - navýšen) v důsledku změny aktuálního početního stavu žáků v jednotlivých oborech v období
2. pololetí tohoto školního roku (případný příchod nových žáků - přestupy; nebo odchod žáků z důvodu neprospěchu nebo na vlastní žádost apod.). Důvodem
tohoto stavu je skutečnost, že všechny obory SŠINFOTECH jsou dlouhodobě maximálně naplněny a v souvislosti s tím je stejná situace i u maximální celkové
kapacity školy (360 studentů).
V případě dotazů kontaktujte ŘŠ nebo AŘŠ

reditel@ssinfotech.cz

777 900 010, 595 172 000, 595 173 976

