
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická 

       Karlovarská 99 

   Plzeň 

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická 

       Karlovarská 99 

   Plzeň 

PŘÍPRAVNÉ  

KURZY 

Z MATEMATIKY 

A ČESKÉHO JAZYKA 

PRO ŽÁKY 9. TŘÍD ZŠ 

PŘÍPRAVNÉ  

KURZY 

Z MATEMATIKY 

A ČESKÉHO JAZYKA 

PRO ŽÁKY 9. TŘÍD ZŠ 

Termín konání: 

ČJ: úterý 15.00 – 16.30  
od 5. 2. 2019 do 2. 4. 2019 

MAT: středa 15.00 – 16.30  
od 6. 2. 2019 do 3. 4. 2019 

Každý kurz 8 x 2 vyuč. hodiny týdně 
(o jarních prázdninách ve dnech 

26. 2. 2019 a 27. 2. 2019 výuka neprobíhá) 
 

  

 

Obsah kurzu: 

základní okruhy učiva podle 
požadavků k PZ 2018-2019 

řešení modelových a testových úloh 

 Cena kurzu:     

1 200 Kč za celý jednotlivý kurz,  
při objednání obou kurzů 2 000 Kč 
za oba kurzy 
 Hlaste se na emailovou adresu  sucha@zdravka-plzen.cz 

Do e-mailu uveďte celé jméno uchazeče, adresu 
a kmenovou ZŠ, na kterou žák chodí 

Kurzovné je třeba uhradit do 1. 2. 2019  
na účet: 34731311/0100 

Variabilní symbol bude přidělen  
po přihlášení na výše uvedenou 

 e-mailovou adresu 
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