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 Základní termíny v  přijímacím řízení.  Jsou stanoveny v souladu se zákonem a vnitřní směrnicí SŠINFOTECH 

1. od 1.2. - 1. 3. 2023  doručení přihlášky ke studiu /osobně - poštou do školy/ 

2. do 10. 3. 2023  doručení pozvánek e-mailem na pracovní schůzku s ředitelem školy / vše bude zasíláno 
na mailovou adresu zákonného zástupce, kterou jste uvedli v přihlášce / pokud jste 
uvedli mail uchazeče, budeme kopie zasílat i na tento mail 

3. do 19. 3. 2023 připomenutí /na webu/ přihlášeným uchazečům, kteří podali řádnou přihlášku ke 
studiu konání prvního semináře k PZ /22.3.2023/ 

4. 22. 3. 2023 / 15,15 - 17,15/ pracovní setkání ředitele se zákonnými zástupci uchazečů, případně uchazeči / 
pozvánku obdržíte mailem v předstihu /do 10. 3. / 

5. 22. 3. 2023 / 15,00 - 17,00 1. přípravný seminář k přijímacím zkouškám / pro ty kdo podal řádnou přihlášku ke 
studiu a současně se na seminář přihlásil  

6. 29. 3. 2023 / 15,00 - 17,00 2. přípravný seminář k přijímacím zkouškám / pro ty kdo podal řádnou přihlášku ke 
studiu a současně se na seminář přihlásil  

7. 24. 3  - 28. 3. 2023  odeslání pozvánek na přijímací zkoušky jednotné/M-JČ/ i školní přijímací zkoušky (test  
- pohovor), vždy na vaši mailovou adresu, kterou jste uvedli na přihlášku ke studiu 

8. 13. 4. 2023  1. termín přijímacích zkoušek - (M + JČ)  / PZ konáte na škole, kterou jste uvedli v 
přihlášce na 1. místě 

9. 14. 4. 2023  2. termín přijímacích zkoušek - (M + JČ)  / PZ konáte na škole, kterou jste uvedli v 
přihlášce na 2. místě 

10. 17. 4. 2023 základní termín školních přijímacích zkoušek / konáte na SŠINFOTECH / pozvánku 
s podrobnými pokyny obdržíte mailem / vše bude vždy na webu školy 

11. 19. 4. 2023 druhý termín školní zkoušky/ zkoušku konáte pouze jednou /doporučujeme 17. 3. 23 

12. do 28. 4. 2023  Centrum /Cermat/ zpřístupňuje hodnocení uchazeče příslušné SŠ řediteli školy 

13. do út 2. 5. 2023 ředitel školy zveřejní pod registračními čísly nejpozději do 2.5 seznam přijatých 
uchazečů 

14. od út 2. 5.    odevzdávání zápisových lístků přijatých uchazečů /dle domluvy  8,00 - 17,00/ 
 předávání rozhodnutí o přijetí ke studiu  /dle domluvy  8,00 - 17,00/ 
 podpis smlouvy o poskytnutí vzdělání  /dle domluvy  8,00 - 17,00/ 

15. od 2. - 16. 5. 2023 možnost odevzdat zápisový lístek jako potvrzení nástupu ke studiu 

16. od 17. 5. 2023 možnost vyhlášení 2. kola PŘ dle naplněnosti jednotlivých oborů 
 

Upozornění:   

1. Velmi pozorně kontrolujte v nadcházejícím období (cca od 6. 3. 2023), především v uvedených termínech, vaše 
mailové schránky, a to zákonní zástupci i uchazeči (pokud mail uvedli) 

2. Formou mailu i SMS  budeme doplňovat a upřesňovat komunikační údaje, které jste buď na přihlášku neuvedli, nebo 
jsou špatně čitelně. Je to ze zkušeností hlavní princip včasného a přesného předávání informací, a to i zcela zásadních 

3. Kontrolujte ve vašich mailových schránkách i složku nevyžádané pošty, kde může naše korespondence uvíznout 

4. Pokud nebudeme mít odezvu v určených termínech, budeme vás kontaktovat i formou SMS zpráv /vždy jen ředitel/ 

5. Je možné, že údaje, které jste uvedli vy nebo základní škola jsou zkomolené, nečitelné a tudíž nesprávné. Pokud jste si 
vědomi, že vaše údaje mohou být nepřesné, okamžitě kontaktujte asistentku ředitele /595 172 000, 
skola@ssinfotech.cz/ nebo přímo ředitele školy  777 900 010 reditel@ssinfotech.cz  

6. V případě, že si něčemu nerozumíte, nebo si nejste jisti, bez obav volejte 595 172 000 nebo 777 900 010 
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