Vážení zákonní zástupci, vážení uchazeči,

v návaznosti na vyhlášku MŠMT č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce
ve školním roce 2019/2020 a informací zveřejněných Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání si Vám
dovolujeme zaslat další pokyny a informace týkající se organizace jednotné přijímací zkoušky, školního kola
přijímací zkoušky (motivačního pohovoru) a pozvánku k jednotné přijímací zkoušce.

Termín konání dílčích zkoušek v rámci přijímacího řízení:




didaktický test z matematiky: termín konání: 8. 6. 2020, začátek zkoušky: 8.30 hod.
didaktický test z českého jazyka a literatury: termín konání: 8. 6. 2020, začátek zkoušky: 10.55 hod.
motivační pohovor (formou internetového dotazníku): termín odevzdání do 4. 6. 2020

JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA:
Vstup do školy bude umožněn pouze uchazečům, nikoliv doprovázejícím osobám. Vstup bude povolen
pouze osobám, které dodržují povinnost zakrytí úst a nosu (rouška, ústenka, šátek aj.).
Každý uchazeč bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na jejich hygienické uložení.
Uchazeč je povinen odevzdat při vstupu do budovy školy čestné prohlášení s podpisy a dodržovat
stanovená hygienické pravidla, bez jeho odevzdání není možné uchazeči vstup do školy umožnit. Čestné
prohlášení je součástí tohoto e-mailu, v případě, že nemáte možnost si formulář vytisknout, je možné si ho
vyzvednout na studijním oddělení školy.
Maximální počet ve třídě bude 15 žáků, v průběhu zkoušky nemusí žáci ani pedagogové nosit roušku při
dodržení rozestupu nejméně 1,5 metru. Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku.
V případě, že uchazeč patří do rizikové skupiny (viz čestné prohlášení), dostaví se na místo konání přijímací
zkoušky nejméně 30 minut před jejím zahájením. Tuto informaci sdělí dozoru u hlavního vchodu a bude
přednostně usazen na příslušné místo v přidělené učebně.
Mezi konáním jednotlivých zkoušek (MAT a ČJ) je přestávka, pro žáky bude vymezen prostor pro její trávení
(možnost pohybu žáků ve venkovních prostorách vnitřního dvora školy, v případě nepříznivého počasí budou
pro žáky určeny učebny).
Ze strany školy je zajištěno dostatečné množství dezinfekce a v průběhu dílčí zkoušky bude zajištěno větrání
učeben.
Ve škole bude možnost navštívit školní bufet, kde se mohou uchazeči občerstvit.
Po celou dobu konání přijímací zkoušky bude nad žáky zajištěn pedagogický dohled.
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MOTIVAČNÍ POHOVOR:
Vzhledem k hygienickým normám stanoveným MŠMT k organizaci výuky a pobytu žáků ve školách, jsme
přistoupili ke změně způsobu konání motivačního pohovoru, který bude veden dle stejného evaluačního
dotazníku nikoli však osobně, ale prostřednictvím internetového dotazníku Google. Odkaz na dotazník Vám
zasíláme spolu s přihláškou k JPZ na e-mailový kontakt uvedený na přihlášce ke vzdělávání a zároveň bude
odkaz zveřejněn na webových stránkách školy.

!!!!!!!!!! Nejzazší termín vyplnění a odeslání dotazníku je stanoven do čtvrtka 4. 6. 2020 !!!!!!!!!!!

Pozor!!! Vyplněný dotazník je součástí přijímacího
řízení.
V případě, že dotazník nebude do stanoveného termínu odevzdán, uchazeč získá do hodnocení přijímacího
řízení za tuto dílčí zkoušku 0 bodů.
V případě potřeby nebo problémů s vyplněním motivačního dotazníku nás neváhejte kontaktovat
na telefonním čísle +420 312 278 043 nebo +420 312 278 041.

Všem uchazečům připomínáme kritéria přijímacího řízení (zveřejněny 17. 1. 2020), kdy o přijetí ke vzdělávání
rozhodne pořadí stanovené na základě:


průměrného prospěchu za 2. pololetí předposledního ročníku ZŠ (5%)



průměrného prospěchu za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ (5%)



přijímacího motivačního pohovoru (30%)



výsledku jednotné zkoušky přijímacího řízení (60%)

Přeji Vám do nadcházejících zkoušek mnoho úspěchů a budeme se těšit na setkání ve školním roce
2020/2021.

S pozdravem

Mgr. Petr Paták, DiS.
ředitel školy
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