Přijímací zkoušky – test fyzické zdatnosti

















Testy fyzické zdatnosti se budou konat v den konání jednotné přijímací zkoušky po jejím
skončení a po nezbytné přestávce (předpokládáme začátek ve 13:00 s ohledem na
předpokládaný konec jednotné zkoušky z matematiky a českého jazyka)
Test fyzické zdatnosti se skládá z celostního motorického testu (proběhne v tělocvičně vedle
budovy průmyslové školy) a běhu na 1000 metrů (proběhne na atletickém stadionu – cca 3
minuty chůze od tělocvičny) v uvedeném pořadí.
Na základě zkušeností z minulých přijímacích zkoušek nelze přesně vytvořit harmonogram
zkoušky pro jednotlivé žáky – případné časové posuny oběma směry by vedly ke zmatkům.
Proto obě části zkoušky budou probíhat po skupinách po cca 10 uchazečích.
Uchazeč bude u zkoušky veden a hodnocen pod číslem (uvedeno na pozvánce např.
BPČ – 15). Z tohoto důvodu je nutné mít na zkoušku pozvánku.
Před vlastní zkouškou bude provedena instruktáž pro danou skupinu žáků, kde budou přesně
uvedeny chyby, kterých je potřeba se vyvarovat při zkoušce. Žákům bude umožněno
rozcvičení. Bezprostředně po zkoušce budou výsledky žáka zaznamenány a žák obdrží opis
výsledků.
Letošní situaci komplikuje nepředvídatelnost platných hygienických a epidemických opatření
v předpokládaném termínu konání zkoušky. Je třeba počítat s tím, že průběh zkoušky bude
muset být na základě tohoto upraven, zejména s ohledem na počty lidí apod.
V průběhu zkoušky bude dovolena přítomnost v tělocvičně pouze žákům, kteří zkoušku konají
(dané skupině žáků) příp. jim byl umožněn vstup za účelem převléknutí, přidělení čísla apod.
(ti se zdržují pouze na chodbě nebo v šatně tělocvičny). Žádáme rodiče, aby do tělocvičny
vůbec nevstupovali kvůli organizaci zkoušky a s ohledem na nutná hygienická opatření. Stejně
tak nebude dovolen vstup do ohrazeného prostoru atletického stadionu. Sledování běhu je
možné z vnějšku ohrazeného prostoru.
Na zkoušku je nutné, aby uchazeč měl vhodné sportovní oblečení a obuv.
Zkouška končí zapsáním výsledků běhu – potom lze odejít.
Žádáme všechny, aby dodržovali všechna hygienická a epidemická opatření v tu dobu platná.

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.

Děkujeme za pochopení.

