Betta BDM

„Vzdělání

- cesta k prosperitě“

Přijímací zkoušky nanečisto 2022
(19.3., 2.4. 2022)

Organizace a průběh dne ve škole
Místo konání:
Zahájení zkoušky:

Fakultní základní škola, Brdičkova 1878/2, Praha 5, stanice metra „Lužiny“
08:15 hod (doporučený příchod do 8:00 hod)

Shromaždiště:
- prostranství před školou – terasa (levé schodiště od metra);
- dle seznamů vyzveme jednotlivé žáky ke vstupu do školy (bez rodičů);
- vyzývat budeme podle příjmení žáků - vzestupně;
Příchod do školy:
- po skupinách max 15 žáků dle seznamu;
- při vstupu žáci odevzdají „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků respiračního onemocnění“;
- škola vyžaduje obuv na přezutí – po vstupu se žáci v prostoru šaten přezují;
- vyučující postupně odvedou žáky do konkrétní učebny, kde setrvají celé dopoledne;
- pohyb žáků po chodbách bude omezený – pouze toalety a umývárna;
- dezinfekce je k dispozici na toaletách i v učebně;
Platby v hotovosti:
- po odchodu všech žáků do učeben mohou rodiče individuálně doplatit zkoušku, pokud ji nestačili
uhradit převodem (při této platbě nelze uplatnit slevu);
- platba bude probíhat na recepci školy (po výzvě pořadatelů);
Časový harmonogramu zkoušky:
- 08:30 - 09:40 hod: didaktický test „Matematika“ – 70 minut;
- 10:00 - 11:00 hod: didaktický test „Český jazyk a literatura“ – 60 minut;
- 11:10 - 12:00 hod: didaktický test „Všeobecný rozhled“ – 50 minut;
- odchod na toalety je možný pouze o přestávkách mezi jednotlivými testy;
Ukončení zkoušky:
- po dokončení posledního testu žákem odchází celá třída najednou;
- přibližný čas ukončení 11:50 – 12:00 hod;
- rodiče musí na žáky počkat před školou;
- zadání didaktických testů zůstává žákům;
Výsledky:
- anonymizované pořadí žáků zveřejníme na webu (po předmětech i celkově);
- opravené testy zašleme v *.pdf souboru na e-mail rodičů (nejpozději v úterý následujícího týdne);

V Praze 18. března 2022

Informace na tel +420 603 461 585, e-mail: info@betta.cz (v.4)

