INFORMACE K JEDNOTNÝM PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM
ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

AKTUALIZOVÁNO
UPOZORNĚNÍ PRO UCHAZEČE DO MATURITNÍCH OBORŮ
Upozorňujeme uchazeče do maturitních oborů a jejich zákonné zástupce, že dopisy
s registračními čísly a pozvánkami k jednotné přijímací zkoušce budou zaslány až po
rozhodnutí MŠMT o nových termínech této zkoušky.
UPOZORNĚNÍ PRO UCHAZEČE SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI
POTŘEBAMI
1. INFORMOVANÝ SOUHLAS ZLETILÉHO UCHAZEČE NEBO ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE
S NAVRŽENÝMI ÚPRAVAMI PODMÍNEK PRO KONÁNÍ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ
ZKOUŠKY
U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy podle vyjádření školského
poradenského zařízení, které uchazeč doložil k přihlášce, o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky.
V případě, že z doporučení ŠPZ (školské poradenské zařízení) vyplývá možnost využít PC, kompenzační
pomůcky, služeb podporující osoby (asistent) nebo časové navýšení na vykonání jednotné zkoušky, musí
být informovaný souhlas zákonného zástupce uchazeče nebo zletilého uchazeče učiněn ve škole. V případě
využití PC, kompenzační pomůcky nebo služeb podporující osoby (asistent), se musí do školy dostavit i nezletilý
uchazeč. Termín a způsob pro učinění informovaného souhlasu bude zveřejněn na internetových
stránkách školy až po rozhodnutí MŠMT o termínech konání jednotných přijímacích zkoušek.
2. SEZNÁMENÍ S PRAVIDLY ASISTENCE PRO KONÁNÍ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
MŠMT doporučuje, aby využití služeb podporující osoby ŠPZ uvádělo v doporučení u uchazečů, kteří jsou pro
průběh vzdělávání zařazeni do třetího a vyššího stupně podpůrných opatření. Dále MŠMT doporučuje, aby
ředitel školy zajistil poučení podporující osoby (asistenta) o tom, jakým způsobem může poskytovat
uchazeči podporu, aby mu nevznikla neoprávněná výhoda při konání zkoušky.
Poučení podporující osoby (asistenta), která není zaměstnancem naší školy, musí být učiněno prokazatelně
proti podpisu ve škole. Termín a způsob poučení podporující osoby bude zveřejněn na internetových
stránkách školy až po rozhodnutí MŠMT o termínech konání jednotných přijímacích zkoušek.
Případné další termínové změny zveřejní ředitel školy na internetových stránkách školy: www.skolspec.cz
(PRO UCHAZEČE – PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ).
Mimo uvedené dny a dobu je třeba si termíny dohodnout osobně nebo telefonicky u zástupce ředitele pro
teoretické vyučování Mgr. Jiřího Gilara (tel. 596909313, mob. 605279561).
Informace k přijímacím zkouškám jsou dostupné na internetových stránkách školy: www.skolspec.cz
(PRO UCHAZEČE – PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ).

V Ostravě-Porubě dne 25. března 2020
Ing. Radovan Maresz, v. r.
ředitel školy

