Přípravné kurzy
k přijímacím zkouškám na střední školu
pro žáky základních škol
Přípravný kurz je zaměřen na zvládnutí testů tzv. státní přijímací zkoušky z matematiky a českého
jazyka; součástí bude i příprava na ústní pohovor na naši školu. Žáci si zde mohou vyzkoušet příklady
testů „státní části přijímacích zkoušek“.

Obecné informace
•
•
•
•
•
•

přípravné kurzy k přijímacím zkouškám probíhají v předmětech český jazyk a matematika
kurzy se konají v prostorách Evangelické akademie, Hrusická 2637, Praha 4,
celková délka kurzů je 20 vyučovacích hodin, tj. 10 h pro matematiku a 10 h pro český jazyk,
přihlášku bude možné získat na dni otevřených dveří nebo na webových stránkách školy,
kurzovné za celý kurz činí 1 500 Kč za oba předměty, nebo 900 Kč za jeden předmět; příp. 250 Kč
za jednotlivou konzultaci. Platba probíhá v sekretariátu školy od 9 do 16 hodin,
účastníci kurzů si přinesou sešit, psací potřeby a na matematiku navíc i rýsovací pomůcky.

Termíny kurzů
Kurzy budou probíhat v úterý v následujících termínech:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

16:30 – 17:15 český jazyk
9. 1. 2018
17:25 – 18:10 matematika
16. 1. 2018
23. 1. 2018 (budou 2 h matematiky)
30. 1. 2018 (budou 2 h češtiny)
13. 2. 2018 (budou 2 h matematiky)
20. 2. 2018 (budou 2 h češtiny)
27. 2. 2018
6. 3. 2018
13. 3. 2018
20. 3. 2018

Je možné se zúčastnit i jednotlivých konzultací, přihlásit je nutné nejpozději do pátku předchozího
týdne na adrese studjini@eapraha.cz.
Přihlášku do přípravných kurzů je možno zaslat poštou, e-mailem nebo předat ve škole, nejpozději
však do 4. ledna 2018.
Přihlásit se na kurz a zároveň ho uhradit je možné v sekretariátu školy od 9 do 16 hodin.
Platba probíhá v sekretariátu školy od 9 do 16 hodin nebo převodem na účet školy
(č. ú.: 68554309/0800). Do zprávy pro příjemce napište: Přípravný kurz, jméno dítěte.
Přihláška do kurzu ke stažení zde. Bližší informace dostanete na tel. čísle 272 761 609 Mgr. Jitka
Komrsková, e-mail studijni@eapraha.cz.
Odhlášení z kurzu tzn. vrácení kurzovného je možno maximálně týden před začátkem 1. hodiny,
později se kurzovné nevrací.
Hrusická 2537/7
141 00 Praha 4

tel.: 272 761 609
fax: 272 761 609

www.eapraha.cz
e-mail: studijni@eapraha.cz

