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S námi se zkoušek nemusíte obávat - příprava na školní přijímací zkoušky 

Termíny 

Taktika a strategie při zk. z M+JČ+pohovor 15,00 – 17,00 hodin 

Taktika a strategie při zk. z M+JČ+pohovor 

1. část // středa 22. března 2023

2. část // středa 29. března 2023 15,00 – 17,00 hodin 

I v letošním školním roce budeme již tradičně pořádat dva bezplatné přípravné semináře k přípravě na 

přijímací zkoušky. První proběhne ve středu 22. března 2023 a druhá část pak 29. března 2023, vždy od 15 

hodin do 17,00 hodin. Oba semináře se uskuteční v prostorách školy. Průvodci vám po celou dobu budou 

studenti 1. ročníku. Semináře budou vedeny zkušenými učiteli JČ a M, a příprava na pohovor s ředitelem školy 

vedoucím sekce společenských věd. Přípravné semináře jsou dobrovolné, bezplatné a účast na nich nemá žádný 

vliv na konečné rozhodnutí. Účastnit se jich může kdokoli, kdo se přihlásí prostřednictvím elektronického 

formuláře, a který je aktuálně žákem 9. třídy ZŠ, studentem příslušného ročníku víceletého gymnázia, nebo 

splňuje podmínky pro podání přihlášky ke studiu na střední škole. Záleží jen na vašem rozhodnutí, zda využijete 

jednoho nebo obou námi nabízených termínů k přípravě.  Elektronická přihláška nám slouží jako statistický 

registr přihlášených uchazečů na seminář tak, abychom dle počtu mohli zajistit efektivní průběh seminářů /

počet tříd, pedagogů apod./. Vřele doporučujeme všem potencionálním uchazečům účast na těchto 

seminářích.  

Semináře povedou:  

 taktika a strategie při zkouškách z M+JČ: vyučující JČ + M

 metodika, obsah a hodnocení pohovoru: ředitel školy + ZŘŠ + vedoucí oddělení společenských 
věd

Budeme se těšit na Vaši návštěvu!  

Elektronická přihláška na přípravné semináře k přijímacím zkouškám je aktivována od 1. prosince 2022     

Jakékoli dotazy směrujte na ředitele školy  

Mgr Radan Nachmilner - ředitel SŠINFOTECH, s.r.o. reditel@ssinfotech.cz 777 900 010 

https://www.ssinfotech.cz/informace-pro-uchazece/priprava-seminare-prihlaska.php
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