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LOGISTIKA ZKOUŠEK 

1. Vzhledem k počtu přihlášených uchazečů a s přihlédnutím a skutečnost, že 99% uchazečů zvolilo za termín 
zkoušek 19. 4. (respektive jim byl přidělen), jsme se rozhodli volit variantu jednodenní - dopolední. Tedy 
nejrychlejší možnou, přitom pohodovou a klidnou především pro vás, uchazeče.  

2. Pouze část zkoušek, kterou bude vyplňovat pohovor s uchazeči, bude lehce náročnější z hlediska časového 
prostoru (cca 2hodiny), a to opět vzhledem k počtu uchazečů a také objektivitě hodnocení. Před pohovorem 
budete informování o přibližném času vaší zkoušky (cca 9,45 - 12,00 hodin). Pro pružnější průběh pohovorů 
stanovíme maximálně možný počet dvoučlenných komisí (pravděpodobně 9) tak, abychom dodrželi časový 
harmonogram zkoušek. 

3. Základní údaj, který je obsažen v předmětu mailové pozvánky na školní přijímací zkoušky, a který budete 
potřebovat pro zkoušky, ale i pro celé přijímací řízení, je vaše evidenční číslo - EČ (např. 1522, nebo v případě 
dvou přihlášek 1622; 1722). Vše ostatní podle tohoto údaje dohledáte ...rozdělovník do tříd.... 

4. Celý proces vašich činností 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 navíc rozdělení do zkušebních skupin, které jsou 
odvozeny od učeben, kde budete zkoušky dělat (např. 308; 404 atd....). Nejnáročnější fázi zkoušek bude 
počáteční administrace. Ta kromě nutné kontroly vaší identity (budete mít sebou vytištěnou pozvánku - text 
mailu nebo OP, nebo průkaz ZP), obsahuje dále důležité informace, jež  se přímo dotýkají zkušebních testů a 
poučení o pravidlech konání a hodnocení školní zkoušky (TVZ+POH). Stejně důležité je i  vyplnění jazykového 
dotazníku o volbě druhého cizího jazyka, který se vyučuje v průběhu studia u všech oborů. To budete činit ve 
spolupráci s vedoucími učiteli, kteří vás budou mít ve zkušební učebně - třídě na starost.  

5. Další důležitou věcí je skutečnost, že pokud máte podanou jednu nebo dvě přihlášku, budete konat pouze 
jednu zkoušku (TVZ + POH). Testy jsou koncipovány obecně, takže zkouška je pro uchazeče do IT oborů (SI+PR) 
i počítačové grafiky (PG) shodná.  

6. 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 vše, ať nejste zaskočeni nebo dokonce nemile překvapeni. Nezapomeňte na zásadní věc. A 
tou je potvrdit řediteli školy - ŘŠ přijetí a přečtení mailu s pozvánkou dle pokynu v mailu. 

INSTRUKCE – DŮLEŽITÉ INSTRUKCE PRO UCHAZEČE: 

1. Celá procedura přijímacího řízení a tedy i ŠPZ jsou realizovány pod přiděleným evidenčním číslem. Toto číslo je 
uvedeno v předmětu mailu pozvánky na školní PZ, které jste obdrželi 29. 4. 2022 od ředitele SŠINFOTECH. 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 /777 900 010/ a identifikaci ověřte. 

2. Ke zkoušce si uchazeč s sebou přinese: 
• pozvánku ke zkoušce (obdržíte mailem...vytiskněte) 
• průkaz totožnosti (OP, nebo průkaz např. zdravotní pojišťovny, nebo  MHD) 
• psací potřeby (na vyplnění  testu) 
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3. Co ke zkouškám potřebujete: 

• k písemné zkoušce - TVZ potřebujete pouze psací potřeby 
• k pohovoru (pokud ho budete absolvovat)  jen důvtip, rozum a odvahu 

4. V průběhu zkoušek není povoleno: 
• používání mobilních telefonů 
• používání tabulek, slovníků, kalkulaček, různých druhů datových nosičů, přenosných disků apod. 
• použití různé audio techniky 

5. 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, nebo směřujete na nádvoří 

6. V případě, že porušíte pravidla konání písemného testu, která vám budou sdělena během administrace 
• budete vyzvání příslušným pedagogem k okamžité nápravě 
• pokud nebudete reagovat, budete z této části ŠPZ vyloučení, bez zisku bodu 
• totéž platí v případě nevhodného chování ve zkušební učebně 

 

PUP - UZPŮSOBENÉ PODMÍNKY PRO KONÁNÍ ZKOUŠEK /PPP, SPC/: 

7. Uchazeči, kteří mají uzpůsobené podmínky pro konání přijímací zkoušky. 
• musí být již doloženo k přihlášce ke studiu 
• z důvodu hladkého průběhu zkoušek a dodržení časového harmonogramu budou uchazeči s PUP konat 

test v příslušné učebně a navíc pod dozorem pedagogů, kteří mají oprávnění zadavatelů PUP. 
Připomínáme, že se jedná o jeden  znalostní test jako povinné části ŠPZ  a pohovor jako nepovinnou část, 
jejíž výsledek se započítává do celkového bodového hodnocení ŠPZ.  

• Test bude trvat maximálně 30 minut.. Procentuální část uzpůsobení a tomu odpovídající prodloužení 
konání testu jsme stanovili následovně: 

  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  
 
 Krátký pohovor pak bude u uchazečů PUP trvat maximálně 8-9-10-11 minut dle uzpůsobení podmínek. 
 

 

 

Ve Frýdku-Místku 29. března 2022                                        
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