Informace pro uchazeče a jejich zákonné zástupce
Jednotné přijímací zkoušky na SŠ
12. a 15. 4. 2019 pro uchazeče z 9. tříd základních škol
16. a 17. 4. 2019 pro uchazeče z 5. tříd základních škol
8:00 hod – otevření budovy pro uchazeče, zákonní zástupci nemají vstup dále než do přízemní haly povolen až
do ukončení obou testů (do cca 12:10 nebo cca 12:25, viz dále). Uchazeči v 1. patře vyhledají své umístění do
jednotlivých místností na vyvěšených seznamech (všechny místnosti, kde se konají testy JPZ, jsou v 1. patře).
Seznamy budou viset také u dveří jednotlivých místností. Na chodbě budou přítomni naši vyučující, kteří
v případě potřeby pomohou uchazečům s vyhledáním správné místnosti.
cca 8:25 hod – všichni uchazeči by měli být ve správných místnostech
8:30 hod – uzavření budovy; v případě nezaviněného opoždění volejte 321 722 544 nebo 321 723 430
8:30 hod – zahájení zkoušek, test z matematiky
cca 10:00 – přestávka mezi testy JPZ
cca 10:45 hod – všichni uchazeči by měli být ve správných místnostech
10:50 – zahájení administrace testů z českého jazyka
cca 12:10 (uchazeči s PUP až cca 12:25) – ukončení zkoušek, odchod uchazečů z budovy
Povolené pomůcky (viz pozvánka z Cermatu):
matematika – psací potřeby (modrá nebo černá propisovací tužka pro záznam odpovědi), rýsovací potřeby
český jazyk – psací potřeby (modrá nebo černá propisovací tužka pro záznam odpovědi)

Další informace pro zákonné zástupce:
Přístup do budovy je pro Vás omezen pouze na vstupní vestibul v době od 8:00 hod do 8:30 hod.
Důrazně doporučujeme neponechávat Vašim dětem mobilní telefony a chytré hodinky, v případě jakéhokoliv
zvuku z mobilu zadavatel v místnosti může ukončit Vašemu dítěti zkoušku.
V případě, že chcete, aby Vaše dítě mělo možnost odejít během přestávky mezi testy mimo budovu, napište mu
žádost o uvolnění (jméno, příjmení a datum narození dítěte, text žádosti, datum, jméno, příjmení a podpis
zákonného zástupce), kterou předá zadavateli prvního testu. Návrat mu bude umožněn v době mezi 10:30 a
10:45, důrazně upozorňujeme na nutnost dodržení tohoto časového rozmezí.
Výsledky budou zveřejněny (vyvěšením na vstupních dveřích budovy a také na našem webu) nejdříve 30. 4.
v odpoledních hodinách.
Rozhodnutí o přijetí se nezasílají, je třeba zjistit na výše uvedených místech za pomoci evidenčního čísla
výsledek Vašeho dítěte, v případě přijetí včas dodat zápisový lístek (a návratku v případě čtyřletého studia).
Rozhodnutí o nepřijetí budou po vyhodnocení přijímacího řízení odeslána poštou.

