
Nabídka přípravných kurzů k přijímacímu řízení 

Kurzy z matematiky a českého jazyka jsou určeny pro absolventy 5. tříd a 9. tříd základních
škol. Žáci si mohou zvolit, zda chtějí absolvovat výuku obou předmětů nebo jednoho z nich. 

Náplň a cíl přípravných kurzů 
Náplň kurzů je koncipována tak, aby si žáci zopakovali část učiva základní školy a procvičili
si  jej  na  různých  typech  testových  úloh  a  příkladech,  které  by  se  mohly  vyskytnout  v
přijímacích testech.

Hlavním  cílem  kurzů  z  českého  jazyka  a  matematiky  je  tedy  seznámení  žáka  s  pojetím
přijímacích zkoušek, jednotlivými typy úloh a strategií jejich řešení. Na závěr kurzu si žáci
vyzkouší atmosféru přijímacích zkoušek napsáním cvičných testů. 

Absolvování přípravných kurzů k přijímacímu řízení žákům usnadní přípravu na jednotlivé
testy, a zvýší tak pravděpodobnost úspěchu.

Termín konání, cena kurzu
Přípravné kurzy se budou konat z předmětů český jazyk a matematika ve dnech 29. 1., 5. 2.,
19.  2.,  26.  2.,  5.  3.,  12.  3.,  19.  3.,  26.  3.  a  2. 4. 2019, vždy od   15.30 – každý předmět
45 minut.
Cena kurzu za jeden předmět je 450,- Kč, za oba předměty 900,-Kč

Vyplněné přihlášky zasílejte na email: srnova@gymbuc.cz nebo na kontaktní adresu školy:
Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice, Součkova 500, 685 01 Bučovice, zde také
v případě potřeby získáte bližší informace. 

--------------------------------------- Přihláška účastníka kurzu -----------------------------------

Příjmení

Jméno

Adresa 

Kontaktní telefon

Kontaktní e-mail

Potvrzuji závazný zájem o 
kurz z

[matematiky]        ano           [českého jazyka]        ano

V                               dne                                                                

                    _______________________
                                                                                                                  podpis zájemce

http://www.spschbr.cz/cs/informace-o-skole/
mailto:srnova@gymbucz.cz
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