
 

 

Všem zájemcům z řad žáků 9. tříd základní školy nabízíme:  
 

Kurz:  PŘÍPRAVA K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM Z ČESKÉHO JAZYKA 
 

Kurz:  PŘÍPRAVA K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM Z MATEMATIKY 
 

Kurzy jsou zaměřeny na opakování a procvičování učiva českého jazyka a matematiky a je koncipován 
jako příprava k přijímacím zkouškám na střední školy. Kurz je zakončený testem „Přijímačky nanečisto“.  
 

Kurz má 8 lekcí (1 lekce: 2 vyučovací hodiny: 2x45 minut), budou probíhat naší škole 1x týdně ve Vámi 
zvolený den od 15.00 do 16.40 hodin nebo online přes MS Teams. Kurzy se nekonají o pololetních a 
jarních prázdninách.  
 

Přihlásit se můžete pouze elektronicky do 25. 1. 2023 na www.sokolska.cz/Přípravné kurzy k přijímacím 
zkouškám na SPŠ.  Termín zahájení kurzu je uveden níže, po elektronickém přihlášení Vám již 
nebude zaslán žádný e-mail a přihlášení je závazné.  
 

Kurzy budou probíhat v tyto dny:                    
 

 ČESKÝ JAZYK   
prezenčně - výuka probíhá na naší škol vždy od 15.00 do 16.30 hodin 

úterý        zahájení:  31.1.2023 
středa   zahájení:  1. 2. 2023 
čtvrtek    zahájení:  2.2. 2023 

 

 ČESKÝJAZYK ONLINE  
online kurz bude probíhat přes MS Teams vždy od 17.00 do 18.30 hodin 

čtvrtek   zahájení:  31.1. 2023   
           

 MATEMATIKA  
prezenčně - výuka probíhá na naší škol vždy od 15.00 do 16.30 hodin 

pondělí    zahájení:  30.1. 2023   
 středa   zahájení:  1.2. 2023 

  pátek     zahájení:  27.1. 2023 
  

 MATEMATIKA ONLINE  
online kurz bude probíhat přes MS Teams vždy od 17.00 do 18.30 hodin 

středa   zahájení:  1.2.2023 
                

Ukončení všech kurzů v týdnu od 27.3. do 31.3.2023, kurz neprobíhá v pátek 3.2.2023 (pololetní prázdniny) a v týdnu 
od 13.3. do 17.3.2023 (jarní prázdniny Brno-město). 
Info pro prezenční kurzy:  učebny jsou umístěny v přízemí školy (sebou: sešit, pero, rýsovací potřeby–pro kurz MAT) 
 

Cena kurzu:          1 200,- Kč za kurz CJL nebo MAT   
(platí i pro ONLINE KURZY)               2 000,- Kč za oba kurzy  

 

V ceně kurzu ČJ je publikace „TESTY Z ČESKÉHO JAZYKA, Příprava na jednotné přijímací zkoušky na střední školy 
z ČJ pro rok 2023“ z vydavatelství DIDAKTIS, pro kurz MAT využíváme vlastní materiály.  
          

Platba za kurz:  
platbu proveďte bezhotovostně do 25. 1. 2023 na číslo účtu školy č.: 35-2271730207/0100  v.s. 345, 
do zprávy pro příjemce, prosím, uveďte: CJL a jméno žáka nebo MAT a jméno žáka nebo CJL+MAT 
a jméno žáka.   
 
Pokud potřebujete další informace, poskytneme Vám je telefonicky tel:  541 427 122 Zuzana Malíková (koordinátorka 
kurzů) nebo tel: 541 427 192 (sekretariát školy) nebo napište na  e-mail: zuzana.malikova@sokolska.cz. 

http://www.sokolska.cz/
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