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Pozvánka k jednotné zkoušce a školní přijímací zkoušce – řádný termín 2020
Na základě přihlášky Vám sdělujeme, že
a) školní přijímací zkouška proběhne dne 4.6.2020 od (čas na písemné pozvánce)*)
b) jednotná zkouška proběhne dne 8.6.2020 od 8:30 hodin
v budově školy Krnov, Jiráskova 841/1a. Na adresu konání zkoušek se dostavte nejpozději 10 minut před časem
zahájení. Číslo učebny Vám bude sděleno před zahájením zkoušky vyvěšením v budově školy.
Informace o požadavcích ke zkouškám:
Uchazeči o obor Předškolní a mimoškolní pedagogika vykonají písemný test ze vzdělávacího oboru Český jazyk
a literatura a písemný test ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace a bude ověřen jejich talent pro
činnosti hudební, tělesné a jazykové.
 Povolené pomůcky pro písemné testy – modře či černě píšící propisovací tužka, u matematiky navíc
tužka a rýsovací potřeby; užívání kalkulátoru, tabulek, pravidel českého jazyka a slovníků není
povoleno.
 Pro ověření talentu z tělesné výchovy si přineste cvičební úbor.
Při kontrole správnosti přihlášky bylo zjištěno, že má přiložené foniatrické vyšetření a má potvrzenou zdravotní
způsobilost (dorostový lékař). Případné chybějící potvrzení, popř. dokumenty dokládající další skutečnosti
(diplomy, vysvědčení ZUŠ, pochvaly) je bezpodmínečně nutné doplnit nejpozději do 4.6.2020.
Informace o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů:
Ve všech kolech přijímacího řízení pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogika bude přijato 60 uchazečů.
Informace ke správnímu řádu:
V souladu s § 36 odst. 3 a § 38 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, stanovuje ředitel školy pondělí
15. června 2020 od 12:30 hod. do 14:00 hod. jako den, kdy je možno nahlédnout do spisu a seznámit se
s podklady řízení s možností vyjádřit se ke spisu.
Poučení o zápisovém lístku:
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče
odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí o vzdělávání, a to nejpozději do
23. června 2020.
Upozornění na organizační pokyny v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2
V souladu s Organizačními pokyny (viz samostatný dokument) si uchazeč s sebou přinese Čestné prohlášení
podepsané zákonným zástupcem (lze vyřídit při vstupu do školy), alespoň dvě roušky, sáček na uložení roušky,
vlastní psací a rýsovací potřeby.
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Uchazeči jsou rozděleni do skupin a čas zahájení ověření talentu se může pro jednotlivé skupiny lišit - upřesnění naleznete na písemné pozvánce

