
 

Příprava k přijímacím zkouškám ČJ-M 

I v letošním školním roce budeme již tradičně 
pořádat minimálně dva bezplatné přípravné 
semináře k přijímacím zkouškám. První ve středu 
25. března a druhý za týden 1. dubna 2020, vždy 
od 15 hodin do 17 hodin /JČ 15,00 -16,00;  16,00 - 
17,00 - Matematika/. Oba semináře se uskuteční 

v prostorách školy /3. a 4. poschodí/. Průvodci vám po celou dobu budou studenti 1. ročníku. 
Semináře budou vedeny zkušenými učiteli M a JČ.  

Vycházejíc z pozitivních loňských zkušeností bude obsah seminářů především zaměřen na               
technicko - taktické parametry provedení přijímacích zkoušek, případně na logistiku /jak 
postupovat/ v průběhu samotných zkoušek. To se vloni ukázalo jako velmi důležitý faktor úspěšnosti 
uchazečů u zkoušek a tedy i v procesu konečného rozhodnutí o přijetí ke studiu. 

Přípravné semináře k přijímacím zkouškám z matematiky a jazyka českého jsou dobrovolné, 
bezplatné a účast na nich nemá žádný vliv na konečné rozhodnutí. Účastnit se jich může kdokoli, kdo 
se přihlásí prostřednictvím elektronického formuláře, který se nachází níže, a který je aktuálně žákem 
9. třídy ZŠ, studentem příslušného ročníku víceletého gymnázia, nebo splňuje podmínky pro podání 
přihlášky ke studiu na střední škole. Záleží jen na vašem rozhodnutí, zda využijete jednoho nebo obou 
námi nabízených termínů k přípravě. 

Elektronická přihláška nám slouží jako statistický registr přihlášených uchazečů na seminář tak, 
abychom dle počtu mohli zajistit efektivní průběh seminářů /počet tříd, pedagogů apod./. 

Na seminář můžete za podmínek výše stanovených dorazit i bez elektronické přihlášky! 

Bonus pro účastníky přípravných seminářů: Pokud budete mít náladu, chuť nebo prostě jen tak ze 
zvědavosti, můžete si vyzkoušet test základních všeobecných znalostí z oblasti informatiky, který jsme 
pro vás připravili ve třech variantách obtížnosti. Test je pochopitelně dobrovolný a anonymní. Testem 
vás provedou naši studenti a výsledek budete znát okamžitě. 

Vřele doporučujeme účast na těchto seminářích všem potencionálním uchazečům /ale třeba jen 
"zvědavcům“/. 

Budeme se těšit na Vaši návštěvu! 

přejděte na www.stránky školy, 

 kde naleznete elektronickou přihlášku na semináře - níže 

elektronická přihláška             /funkční od 23. ledna 2020/ 
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