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ČASOVÝ PROGRAM - zde se projeví naše zásadní výhoda, oproti Cermatu. Touto výhodou je časová flexibilita našich zkoušek. V případě jakékoli
nepředvídatelné situace…a ty mohou v této postcovidové době přicházet, můžeme v pohodě reagovat a přizpůsobit časový scénář čemukoli. Čas zkoušek je
v našich rukách a nic nás nevykolejí. Mimořádná doba, ve které žijeme, vyžaduje pohodový, klidný a uvážený přístup, a to i k časovým parametrům.
Struktura, kterou se budeme přibližně řídit je následující:
p. č
1.

čas/ časové rozpětí
07,50 - 08,00

činnost
příchod do školní budovy

opatření
orientace, služba příslušných učitelů a vybraných studentů

2.

08,00 - 08,20

rozřazení do příslušných zkušebních míst (učeben)

3.

8,20 - 08,40

úvodní administrace (viz vysvětlivky)

číslo učebny naleznete podle evidenčního čísla, které jste obdrželi
v mailové pozvánce jako předmět zprávy a rozdělovníku na webu školy /
rozdělovníky budou současně ve vestibulu i na třídách
soubor činností…popsáno o co jde v souboru logistika

4.

8,45 - 09,15

1. část ŠPZ (TVZ - test všeobecných znalostí)

uchazeči ve zkušebních třídách (rozdělovník uchazečů do tříd)

5.

9,15 - 09,45

přestávka

6.

7.

uchazeči se pohybují v určených prostorech 3. a 4. patra, neodcházejí
z budovy školy
9,45 - 12,00
2. nepovinná část ŠPZ (POH - tematický pohovor; konat ho budou uchazeči, kteří se v úvodní administraci k pohovoru
pohovor je konán před dvojčlennými komisemi; závazně přihlásili, odstoupit z 2. části ŠPZ lze kdykoliv v průběhu
parametry jsou popsány v kritériích
zkoušek; podmínky jsou popsány v kritériích přijetí.
časový harmonogram pohovorů bude aktualizován a vyvěšen na učebny
v době přestávky; uchazeči POH, konají ve stejné třídě, kde dělali test
cca 12,00
v případě, že uchazeč pohovor nekoná anebo ho dokončil, odchází
ukončení školních přijímacích zkoušek - přibližný čas
individuálně z budovy školy
Vzhledem k tomu, že se jedná o „covidový ročník uchazečů“ budeme
benevolentní a rodiče (pokud budou chtít a bude to nutné) mohou své
Činnost zákonných zástupců - rodičů během zkoušek
ratolesti doprovodit ke zkouškám až do prostoru vestibulu 3. poschodí.
Po dobu konání obou částí ŠPZ doporučujeme, aby opustili vymezené
prostory SŠINFOTECH a čas trávili mimo školu, případně nádvoří apod.

V případě jakékoliv časové kolize se přizpůsobíme a operativně budeme reagovat.
Ve Frýdku-Místku 29. března 2022
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