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P Ř I J Í M A Č K Y    N A N E Č I S T O 

Chceš předejít stresu a nervozitě u přijímacích testů? Chceš zjistit, co potřebuješ do 
dubna ještě dopilovat, abys byl v testech úspěšný? Pak neváhej a zaregistruj se na 
jedinečnou akci Přijímačky nanečisto!  

A o co vlastně jde? Ve čtvrtek 2. února 2023, kdy je již uzavřené 1. pololetí a „o nic 
nejde“, strávíš dopoledne u nás ve škole. Vyzkoušíš si na vlastní kůži atmosféru a 
vypracování přijímacích testů se vším všudy, a to se vyplatí!:-)  

Registrovat se můžeš kdykoliv od teď až do 27. ledna 2023. 
Koordinátorka Iva se s Tebou po registraci spojí e-mailem a 
potvrdí, že registrace proběhla úspěšně. V lednu obdržíš bližší 
informace o termínu, čase a místě konání. 

K testování budou využity ilustrační testy ČJL a MAT přímo od 
Cermatu, které nebyly dosud nikde zveřejněny. Testy jsou 
podobné těm, které tě v dubnu čekají tzv. „na ostro“. 

Následné vyhodnocení testů provede naše škola a výsledky budou vyvěšené na 
webových stránkách. Účastníkům je zašleme automaticky i e-mailem. Nemusíš se bát, 
že by někdo odhalil, jak se jmenuješ a jestli se Ti to povedlo víc nebo míň – každý bude 
mít přidělen číselný kód, pod kterým se najde, takže anonymita zajištěna! 

Cena akce Přijímačky nanečisto je pouze symbolická a zahrnuje organizační kroky a tisk 
testů. V den konání si sebou proto přines 100 Kč.  

Akce je naprosto nezávazná a vhodná pro všechny žáky 9. tříd ZŠ bez ohledu na to, 
zda si k nám chceš podat přihlášku nebo ne.  

Na základce se nemusíš bát neomluvené absence, protože ti vystavíme omluvenku, a 
ještě si odneseš drobné dárečky! Prohlídka školy a informace o našich studijních 
oborech je samozřejmostí, pokud o to budeš mít zájem. :-) 

Kontakt na koordinátorku Bc. Ivanu Ondráčkovou: 

• E-mail:  ivana.ondrackova@educapardubice.cz  
• Telefon:  +420 774 704 043 
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