
 
 

Přípravný kurz k jednotné přijímací zkoušce na SŠ  

Průvodce přijímacími zkouškami 

Vyšší odborná škola a střední škola zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí nabízí žákům  

9. tříd základní školy přípravu z českého jazyka a matematiky na jednotnou zkoušku 

přijímacího řízení pro školní rok 2023-2024 připravované organizací CERMAT (Centrum pro 

zjišťování výsledků vzdělávání). Příprava bude zahájena při minimálním počtu 20 zájemců, 

kteří odevzdali přihlášku k přípravnému kurzu.  

 

Cílem kurzu je seznámení uchazečů s: 

1. průběhem přijímacích zkoušek z českého jazyka a literatury a matematiky, 

2. minimálními požadavky výsledků pro jednotnou přijímací zkoušku, 

3. prací s pracovním sešitem a záznamovým archem, 

4. strukturou testu, 

5. typem testových úloh, 

6. strategií řešení, 

7. často opakovanými úkoly, 

8. chybami, které se vyskytují při vyplňování záznamového archu. 

Organizace kurzu: 

 2 vyučovací hodiny českého jazyka 

 2 vyučovací hodiny matematiky 

 přípravu povedou vyučující českého jazyka a matematiky 

 konání kurzu: 15. 3. 2023 

 časový rozvrh:  14,00 – 15,30 hod. – matematika 

              15,45 – 17,15 hod. – český jazyk 

 cena za 1 vyučovací hodinu 100, - Kč (celková cena: 400,- Kč) 

 platba proběhne v hotovosti na místě  

 

Pokud bude dostatečný zájem, je možné přípravu na přijímací zkoušky rozšířit o další setkání 

(bude upřesněno na internetových stránkách školy po 16. 3. 2023). Přihlášku můžete přinést 

osobně sekretářce p. Romaně Horníčkové nebo poslat poštou či  

e-mailem szsuo@szsuo.cz nejpozději do 13. 3. 2023. Přihlášku naleznete na webových 

stránkách školy nebo u sekretářky ve škole.  

Adresa školy: 

Vyšší odborná škola a střední škola 

zdravotnická škola a sociální Ústí nad Orlicí  

Ústí nad Orlicí, Smetanova 838, PSČ 562 01 

E-mail adresa: szsuo@szsuo.cz     

Webové stránky:www.szsuo.cz 

Kontakt: 

Ředitelka školy: +420 739 257 903 

Zástupkyně ředitelky: +420 739 257 890 

Sekretářka:  +420 465 521 292 

   +420 728 596 346 

 

Vytvořila: Mgr. J. Bartošová 

(zástupce ředitele) 

Ústí nad Orlicí 13. 1. 2023                                                         Schválila: Mgr. M. Klementová 

      (ředitelka školy) 
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