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Sdělení ředitele k přijímacímu řízení /PŘ/ a přijímacím zkouškám /PZ/ pro 2022/2023
Určení kritérií pro přijetí ke studiu do IT-maturitních oborů vzdělání - podmínky přijetí
Rozhodnutí o podobě přijímacího řízení a přijímacích zkoušek
Vedení školy se po zralé úvaze rozhodlo, připravit dvě varianty přijímacích zkoušek. Jednu hlavní a druhou záložní. To vše
vzhledem k minulému školnímu roku /Covid/. Nechceme žádným způsobem mlžit a odkládat naše rozhodnutí o podobě
zkoušek, které ze zákona je vydáno do 31. ledna 2022. Naše jasná vize pro váš klid je v předstihu zde - níže:
1. Jako výchozí (základní), o kterém jsme přesvědčeni, že je reálný, stanovujeme model, který vychází z platné vyhlášky.
Přijímací zkoušky budou obsahovat testy Cermatu - jednotné přijímací zkoušky z Matematiky a Jazyka českého
(dále M - JČ). K tomu přibude krátký 7-10 minutový tematický pohovor s uchazečem, jako dílčí část školní přijímací
zkoušky, který se nám velmi osvědčil v loňském roce. Jako pomocné kritérium celkového hodnocení budou zařazeny
dále prospěchové výsledky ze základní školy. Podrobná bodová kritéria jsou stanovena níže v tabulce.
Jednotlivé části přijímacích zkoušek a bodové hodnocení za jednotlivé zkoušky / max. 127 bodů:
a) Jednotná zkouška - JZ: Největší bodový podíl lze získat za hodnocení jednotné zkoušky. Tato zkouška se skládá
z písemného testu z JČ, kde lze získat až 50 bodů. Test z M je bodován také až 50 body. Celkový zisk z JZ je 100 bodů.
b) Školní přijímací zkouška - ŠPZ: Představuje krátký tematický pohovor s uchazečem, který je bodován v
rozmezí 0 - 3 - 7 bodů. Okruhy rozhovoru budou stanoveny 2 měsíce před zkouškou. Maximální zisk je 7 bodů.
c) Prospěchové výsledky ze základní školy - PZŠ: Balík bodů lze získat za výsledky ze ZŠ. Uchazečům se do průměrného
prospěchu započítává hodnocení na konci 8. třídy a v 1. pol. 9. třídy. U uchazečů z víceletých gymnázií to je hodnocení
z konce 5. třídy, případně 7. třídy ZŠ). Rozložení bodů za prospěch je uvedeno v tabulce. Maximální zisk je 20 bodů.
Výsledky ze ZŠ
Prospěchové výsledky
ze základní školy

Průměrný prospěch ze základní školy (interval)
1,00 - 1,30

1,31 - 1,50

20 bodů

15 bodů

1,51 - 1,70
1,71 - 2,00
Bodové hodnocení
10 bodů
5 body

2,01 a více…
0 bodů

Zvláštní ustanovení při bodové shodě dvou a více uchazečů:
Celkový bodový zisk: 0 - 127 bodů: Při shodě rozhoduje větší bodový zisk v pořadí (JČ 0 - 50); (M 0 - 50); (Pohovor 0 -10); (ZŠ 0 - 20);
V případě rovnosti bodů dvou a více uchazečů rozhodují o jejich pořadí pomocná kritéria v následujícím pořadí:
Pomocná kritéria:
V případě shody ve všech předchozích ukazatelích rozhoduje o pořadí uchazeče lepší hodnocení z preferovaných předmětů za 1.
pololetí 9. třídy (u uchazečů z víceletých gymnázií z konce 5., případně 7. třídy ZŠ) v tomto pořadí:
AJ - Anglický jazyk M - Matematika JČ - jazyk český

2. Jako vedlejší formu (náhradní) přijímacích zkoušek, kterou jsme s velkým úspěchem realizovali loni
v krizových podmínkách pandemie, máme připraven v záloze model přijímacích zkoušek bez jednotné /JZ/
státní zkoušky. Tedy bez testů z matematiky i češtiny. Přijímání uchazečů by probíhalo na základě školních
/našich/ písemných testů ze základů informatiky a ze všeobecného přehledu. Jako bonus by následoval
tematický pohovor, s jehož okruhy otázek by byli uchazeči v předstihu seznámeni. Výsledky ze ZŠ by se
započítávaly ve stejném duchu jako u základní varianty. Body, v tomto náhradním modelu, byly udělovány
podle tohoto klíče: 1/test z infor.(0-40); 2/test všeob. znalostí 0-30); 3/ prospěch ZŠ 0-20); 4/ pohovor (0-7)
Jako v minulosti budeme v březnu pořádat dva přípravné semináře k přijímacím zkouškám, které budou
zaměřeny tradičně na technickou a taktickou stránku zkoušek, než na suché kopírování přípravných testů
z Cermatu. Jejich termíny stanovíme koncem ledna 2022. Elektronické přihlášky zveřejníme stejně. V případě
dotazů vždy kontaktujte přímo ředitel školy 777 900 010 // reditel@ssinfotech.cz // kdykoli 8-20 h
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