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PARAMETRY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ ŠPZ 
 
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 25 – 30  minut 
• Pozvánku ke zkoušce obdržíte od SŠINFOTECH 14 dní před konáním zkoušky 
• Vaši volbu označíte křížkem zvoleného políčka 
• Vaši volbu můžete opravit jen jednou začerněním mylného pole a označením křížkem jiné volby 
 
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 25 – 30  minut 
• Vaši volbu označíte křížkem zvoleného políčka 
• Vaši volbu můžete opravit jen jednou začerněním mylného pole a označením křížkem jiné volby 
 
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 komunikativní dovednosti uchazeče, celkový dojem. 

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

                                                 
1 Okresní hygienická stanice 
2 Školní přijímací zkouška 
3 Stolní počítač 
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