Informace k přijímacímu řízení
1. Místo a čas konání jednotné přijímací zkoušky je uvedeno na pozvánce, která byla
uchazečům zaslána
2. Termín konánípřijímacích zkoušek:  8. 6. 2020
3. 
Jednotná přijímací zkouška se skládá z písemných testů ze vzdělávacího oboru Český
jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Dle
vyhlášky č. 232/2020 Sb. trvá test z českého jazyka a literatury 70 minut. Test z
matematiky trvá 85 minut. Pro žáky s PUP navýšení dle doporučení ŠPZ.
4. Požadavky na vědomosti a dovednosti, které mohou být ověřovány v rámci jednotné
přijímací zkoušky, jsou specifikovány
https://prijimacky.cermat.cz/menu/specifikace-pozadavku-k-jpz
5. Seznam povolených pomůcek: pro její konání viz pozvánka k JPZ
6. Organizační pokyny zejména v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2
Pohyb žáků před vstupem do školy:
● Škola je pro uchazeče otevřena od 7:00 h
● Před školou dodržovat odstupy 2 m v souladu s krizovými nebo mimořádnými
opatřeními.
● Při vstupu do budovy si uchazeč musí zakrýt ústa a nos rouškou (respirátorem…)
● Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím
osobám.
● Žáci odevzdají při vstupu do budovy čestné prohlášení o bezinfekčnosti
podepsané zákonným zástupcem.
● Čestné prohlášení o bezinfekčnosti: zde
7. Co dělat v případě rozhodnutí o nepřijetí ke studiu: Uchazečům, kteří nebudou přijati z
důvodu naplnění kapacity oboru, bude vydáno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu, proti kterému
se nelze odvolat. Budete mít však možnost podat žádost o vydání n
 ového rozhodnutí podle
poučení, které vám bude k rozhodnutí přiloženo. V případě uvolnění kapacity oboru budou
přijímáni další uchazeči podle výsledného pořadí.
8. Zveřejnění výsledků školou: 16. června 2020, v době od 8:00 h do 12:00 h bude možné
nahlédnout do spisu a seznámit s podklady pro rozhodnutí
10. Odevzdání zápisových lístků do 23. června 2020 (včetně), u zasílaných poštou razítko
pošty nejpozději 23. června 2020

