Přijímací zkoušky – test fyzické zdatnosti
Jednotné přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka končí v obou termínech (12. a 15. 4. 2019)
v 12:25. Testy fyzické zdatnosti začnou v 13:00 v tělocvičně (budova vedle budovy průmyslovky
směrem ke stadionu). V případě, že by měl některý z uchazečů uzpůsobené podmínky pro zkoušku
(navýšený čas), bude test fyzické zdatnosti konat s poslední skupinou testovaných, aby měl čas na
přestávku a občerstvení.
Vzhledem k tomu, že si uvědomujeme, že den přijímacích zkoušek bude pro každého z vás náročný,
chceme tuto část přijímací zkoušky udělat co možná nejrychleji. Přitom samozřejmě musíme zajistit
objektivitu výsledků a hlavně klidný, nestresující průběh zkoušky.
Opravdu jsme o tom přemýšleli a i na základě loňských prvních zkušeností s organizací jsme se shodli,
že nelze přesně vytvořit harmonogram zkoušky. Při případných časových posunech oběma směry by to
vedlo k chaosu. Kromě toho testující nemohou identifikovat žáka jménem, nýbrž pod číslem z důvodu
objektivity.
Všichni se v 13:00 sejdeme v tělocvičně, kde bude každému uchazeči přiděleno číslo, které má
v pozvánce ke zkoušce a na základě tohoto obdrží číslo. Pod tímto číslem bude také hodnocen a jeho
výsledky zpracovávány. Je potřeba mít s sebou pozvánku na zkoušku a tou se při prezenci a přidělení
čísla prokázat.
Vlastní test (člunkový běh a celostní motorický test) budou probíhat po osmicích. Vždy osmici bude
provedena instruktáž, bude se moci rozcvičit a testovanou disciplínu si vyzkoušet. Hodnotitelé budou
před vlastní zkouškou upozorňovat na chyby, kterých se příp. dopustíte a kterých se musíte při „ostré“
zkoušce vyvarovat.
Po zkoušce budou výsledky testujícími zapsány a žák obdrží opis výsledků.
Tím zkouška skončí.
Vzhledem k počtu přihlášek bude náročnější první termín, kdy počítejte s tím, že poslední žáci konající
fyzický test, budou končit kolem 16:00, ve druhém termínu je žáků méně a konec předpokládáme
kolem 14:30. Časový posun může nastat oběma směry.
V tělocvičně budou pouze žáci konající zkoušku. Ostatní budou v šatnách nebo na chodbě. Žádáme
rodiče žáků, aby do tělocvičny ani jiných budov v průběhu zkoušek nevstupovali. Je potřeba zajistit klid
pro normální průběh přijímací zkoušky.
Na zkoušku je samozřejmě nutné mít sportovní oblečení a obuv do tělocvičny.
Děkujeme za pochopení.

