JAZYKOVÁ ŠKOLA
s právem státní jazykové zkoušky
Lidická 135, 387 01
Telefon: 383 372 280

VOLYNĚ

E-mail: skola@sos-sou.volyne.cz

Web: www.sos-sou.volyne.cz

NABÍZÍ
JAZYKOVÉ ZKOUŠKY
Z ČESKÉHO JAZYKA PRO CIZINCE
(ÚROVEŇ A1)
Podrobné informace o zkoušce najdete na http://cestina-pro-cizince.cz
Termín zkoušky:

Začátek prezence, ověření totožnosti
a úplata za zkoušku:

29. 11. 2017

ve 12:00 hodin

20. 12. 2017

v 8:00 hodin

1.500,-- Kč
nebo

24. 1. 2018

21. 2. 2018

21. 3. 2018

Cena:

ve 12:00 hodin

bezúplatně
na základě
předloženého
poukazu vydaného
Ministerstvem
vnitra ČR

18. 4. 2018

27. 6. 2018

Zkoušky nanečisto: termín bude stanoven po telefonické dohodě
s L. Koláčkovou na tel. čísle 383 372 280.

300,-- Kč

Možnosti, jak se závazně přihlásit ke zkoušce:
1) Osobně v sekretariátu SŠ a JŠ Volyně u L. Koláčkové nejpozději
48 hodin před zkouškou: zájemce předloží cestovní doklad a Poukaz
na bezúplatnou zkoušku, pokud koná zkoušku poprvé.
2) Telefonicky na tel. čísle 383 372 280 u L. Koláčkové nejpozději
48 hodin
před zkouškou
a
poté
elektronicky
na
e-mail
skola@sos-sou.volyne.cz: zájemce uvede své jméno, příjmení, datum
narození, místo narození dle cestovního dokladu, číslo cestovního
dokladu, státní příslušnost, místo hlášeného pobytu v ČR a pokud koná
uchazeč zkoušku poprvé, doručí nejpozději 48 hodin před zkouškou do SŠ
a JŠ Volyně buď poštou, či e-mailem kopii Poukazu na bezúplatnou
zkoušku. Originál poukazu na bezúplatnou zkoušku předloží uchazeč
o zkoušku v sekretariátu SŠ a JŠ Volyně L. Koláčkové v den konání
zkoušky, nejpozději 1 hodinu před začátkem zkoušky.
3) Elektronickou poštou na skola@sos-sou.volyne.cz nejpozději 48 hodin
před zkouškou.
Zájemce o zkoušku uvede do přihlášky následující údaje:
Příjmení a jméno
Datum narození
Místo narození dle cestovního dokladu
Číslo cestovního dokladu
Státní příslušnost
Místo hlášeného pobytu v ČR
a pokud koná uchazeč zkoušku poprvé, doručí 48 hodin před zkouškou
do SŠ a JŠ Volyně buď poštou, či e-mailem kopii Poukazu
na bezúplatnou zkoušku. Originál Poukazu na bezúplatnou zkoušku
předloží uchazeč o zkoušku v sekretariátu SŠ a JŠ Volyně L. Koláčkové
v den konání zkoušky, nejpozději 1 hodinu před začátkem zkoušky.
Cizinec, který před konáním zkoušky předloží škole originál poukazu
opravňujícího jej ke konání bezúplatné zkoušky vydaného na jeho jméno
Ministerstvem vnitra, koná zkoušku bezúplatně. V ostatních případech
se poskytuje zkouška za úplatu – cena 1.500,-- Kč.

Více informací na Web: www.sos-sou.volyne.cz
Telefon: 383 372 280

E-mail: skola@sos-sou.volyne.cz

