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PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NANEČISTO 2019 
 
Dovolujeme si Vám nabídnout možnost vyzkoušet si testování z Českého jazyka a Matematiky jako přípravu 

k přijímacímu řízení pro školní rok 2019/2020.  

Připravíme pro Vás ukázkové testy z nabídky společnosti CERMAT. Zajistíme Vám odpovídající časový harmonogram 

pro lepší orientaci u reálných zkoušek a poskytneme zpětnou vazbu Vaší úspěšnosti. V případě zájmu zaplatíte 100 Kč 

na pokrytí tisku didaktických testů a záznamových archů na místě, v den konání přijímacích zkoušek. 

 

 

Máte možnost vybrat si z těchto termínů. Plánované termíny jsou: 

8. února 2019 (pátek) od 15.00 hod. v budově SZŠ a VOŠ zdr. Liberec 

nebo 

16. března 2019 (sobota) od 9.00 hod. v budově SZŠ a VOŠ zdr. Liberec 

V případě Vašeho zájmu se prosím přihlaste elektronickou formou na adrese info@szs-lib.cz, nebo doručením níže 

uvedené návratky na adresu školy, kdy potřebujeme uvést termín, který jste si zvolili, a potřebujeme získat Vaše 

kontaktní údaje. Od 16. ledna 2019 bude zpřístupněna i možnost přihlášení přes naše webové stránky 

www.libereckazdravka.cz.  

Obdržení Vaší přihlášky Vám potvrdíme a budeme se těšit na shledanou. 

 

S pozdravem Mgr. Hoffmannová Petra  
(Statut. zástupce ředitelky školy) 
 

 

Návratka pro školu jako orientační zdroj informací 

Jméno a příjmení:  …………………………………………………….. 

Email:    …………………………………………………….. 

Kontaktní telefonní číslo: …………………………………………………….. 

 

Volba termínu 
v případě zájmu 

8. února 2019 (pátek) 
od 15.00 hod. 
 
Přihlášení je možné 
nejdéle do 5. února 
2019 

16. března 2019 
(sobota) od 9.00 hod. 
 
Přihlášení je možné 
nejdéle do 12. března 
2019 

Prosím, zakroužkujte Vámi zvolenou variantu. 

 

Podpis uchazeče či zákonného zástupce: …………………………………………………….. 
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