Přijímací zkoušky Nanečisto 2019
13. leden 2019

Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace, pořádá opět pro Ty, kteří
chtějí studovat na ISŠTE Sokolov, Přijímací zkoušky Nanečisto 2019.
Ti, kteří mají záměr podat si přihlášku na jeden ze studijních oborů naší školy, ti si mohou vyzkoušet, jak takové
přijímací zkoušky probíhají, a jak mohou být náročné. Jak probíhá důležitá zkouška v reálném prostředí a co
může rozhodnout o přijetí žáka do toho „svého“ oboru. Žák si má možnost osvojit náročnost, tempo i způsob
řešení zadání.
Zkoušky nanečisto se budou konat ve čtvrtek 7. února 2019 od 15:00 hodin v prostorách nové výškové budovy
ISŠTE Sokolov. Svůj záměr a přihlášení se na Přijímací zkoušky Nanečisto 2019 sdělte na:
https://www.isste.cz/iforms/prijimacky-nanecisto.
Pro snadnou a přehlednou administraci nás zajímá:





jméno a příjmení,
email/kontakt,
obor, který chcete na ISŠTE Sokolov, příspěvková organizace, studovat (kvůli učebnám a společnému
sdílení).
Uzávěrka přihlášek 31. ledna 2019, 12:00 hodin.

Organizace zkušebního dne
1. Škola bude pro žáky otevřena ve čtvrtek od 14:30 hodin.
2. Přístup do školy je výhradně z ulice J. K. Tyla (od Lobezského potoka (hlavní vchod, karuselové otevírání
dveří). K dispozici bude bufet, knihovna (pro případné posezení rodičů při čekání na žáka).
3. Ve vestibulu školy budou vyvěšené seznamy žáků ZŠ po 16 osobách do jedné učebny. K dispozici budou
vyučující, kteří pomohou s orientací ve škole.
4. Od 14:50 do 15:00 hodin by měli už být všichni testovaní žáci v učebnách, měli by mít vybrané místo podle
seznamu. Seznamy budou vyvěšené na dveřích učeben.
5. Schéma zkušební doby, včetně přípravy a přestávky na odpočinek
15:00 – 15:15

administrace v učebně dle rozpisu - ČJL

15:15 – 16:15

testové úlohy – Český jazyk a literatura (ČJL)

16:15 – 16:25

ukončení administrace testů - ČJL

16:25 – 16:45

přestávka na odpočinek

16:45 – 17:00

administrace v učebně dle rozpisu - MAT

17:00 – 18:00

testové úlohy – Matematika (MAT)

18:00 – 18:10

ukončení administrace testů - MAT

6. ZADAVATEL - rozdá žákům ústřižky s kódy. Kódy zkontroluje se seznamem. Pod kódem si žák vyhledá
výsledek na webu školy, nejdříve v pondělí 12. 2. 2017 po 15 hodině.
7. ZADAVATEL vysvětlí způsob, jakým žáci budou zapisovat do záznamových archů. Archy označí žáci kódy.
Mohou i jménem a příjmením (je to na výběru žáka v režimu NANEČISTO). U zkušebního testování se
nerozlišuje případná porucha učení vymezená Pedagogicko-psychologickou poradnou. Všichni mají stejný
čas.
8. Žáci započnou nejdříve testovou baterii úloh ČJL. Po přestávce testy MAT. Zadavatelé vysvětlí žákům, že
při OSTRÝCH testech se budou muset prokázat průkazem totožnosti.
9. Žádné jiné pomůcky nejsou povoleny, vyjma propisovací tužky (modrá nebo černá).
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