Střední odborné učiliště a Střední odborná
škola SČMSD, Znojmo, s.r.o.
Držitel ocenění Škola roku 2014, Držitel certifikátu dle ISO 9001, Držitel Zlatého certifikátu kvality SSŠČMS

Přijímací zkoušky NANEČISTO
10. února 2022 (14:00 – 17:10)
Využijte možnost vyzkoušet si testové úlohy, podmínky a pravidla testování!
Pro všechny zájemce o obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Zkoušky se
budou konat z jazyka českého a matematiky.
Za obě zkoušky žák zaplatí 100,- Kč.
Program:
13:45 – 14:00 hod.

registrace, rozdělení žáků do tříd (15 min.)

14:00 – 15:00 hod.

test z jazyka českého (60 min.)

15:00 – 15:20 hod.

vyhodnocení testu z jazyka českého, řešení dotazů žáků (20 min.)

15:20 – 15:40 hod.

přestávka – občerstvení na školním baru (20 min.)

15:40 – 16:50 hod.

test z matematiky (70 min.)

16:50 – 17:10 hod.

vyhodnocení testu z matematiky, řešení dotazů žáků (20 min.)

Místo konání:
SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s.r.o., Přímětická 1812/50
Hodnocení přijímacích zkoušek NANEČISTO:
Žáci ZŠ si budou vyhodnocovat testy sami ihned po ukončení testování. Učitelé JČ a M budou žákům k dispozici
při řešení případných dotazů. Vyhodnocené ilustrační testy si žáci odnesou domů. Na www.sousoszn.cz v sekci
Přijímací zkoušky nanečisto uveřejníme 10. 2. 2022 klíče řešení úloh s ilustračními testy.
Přihlášení:
do 2. února 2022

 na e-mail: prijimacky@sousoszn.cz nebo reruchova.marketa@sousoszn.cz


telefonicky: 537 020 500, 537 020 555; osobně na sekretariátu školy

Při přihlašování uveďte:


termín zkoušky



název základní školy



své příjmení a jméno



studijní obor, o který máte zájem

Vezměte si s sebou:
psací a rýsovací potřeby, propisku modré barvy, (nesmí: propíjet, psát slabě a přerušovaně a být gumovatelná).
Nepovolené pomůcky: mobilní telefony, chytré hodinky, kalkulačky.
Ve Znojmě 6. ledna 2022

Přímětická 1812/50
669 41 Znojmo

Mgr. Libor Hanzal, ředitel školy

tel.:
e-mail:
web:
IZO:

+420 537 020 555, +420 602 541 973
hanzal.libor@sousoszn.cz
www.sousoszn.cz
110012364

Bankovní spojení: 48500741/0100
IČ: 47900211, DIČ: CZ47900211
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským
soudem v Brně, v oddíle C, vložce 8973

