
Přípravné kurzy k jednotným přijímacím zkouškám 

Tyto kurzy jsou přípravou k jednotným přijímacím zkouškám, které se budou konat v rámci 

přijímacího řízení do maturitních oborů SŠ a které připravuje společnost Cermat.    

Jak budou kurzy vypadat 

Kurz se bude skládat z lekcí v rozsahu přibližně 2 vyučovacích hodin (90 minut), které se budou 
konat jednou týdně. Zaměření lekcí se bude střídat tak, že každá lichá lekce bude věnována 
testu z matematiky a každá sudá lekce testu z českého jazyka. Plánujeme konání celkem 8 lekcí 
(4 lekce M a 4 lekce ČJ).  

Každý týden si žáci pod vedením učitele gymnázia vyzkouší řešení podobného testu, jaký bývá 
součástí jednotné přijímací zkoušky. Jednotlivé lekce se budou konat online v prostředí 
aplikace MS Teams. Před každou lekcí obdrží účastník na svoji e-mailovou adresu odkaz  
pro přihlášení k online konferenci. Současně bude účastníkům poskytnut v PDF formátu test 
připravený pro danou lekci. Během online lekce bude učitel naší školy spolu se žáky procházet 
test a bude jim vysvětlovat postup řešení problematických úloh.  

Od kurzu nelze očekávat, že se žáci doučí v matematice nebo českém jazyce vše, co si případně 
dostatečně neosvojili během předchozí výuky v základní škole. To není během 4 lekcí daného 
předmětu možné. Účast v kurzu by měla žákům pomoci lépe a rychleji se orientovat v řešení 
úloh testů. Žáci by si také měli utvořit lepší představu o tom, co mohou u „ostrých“ přijímacích 
zkoušek očekávat, a získat tak před zkouškami větší jistotu a klid.   

Termíny konání 

Vypisujeme po jednom kurzu pro žáky z 5. a z 9. třídy ZŠ. Kapacita každého kurzu bude 30 

žáků. 

- pro žáky z 5. třídy ZŠ – středa, 16:00 hodin (od 17. 2. do 7. 4. 2021) 
- pro žáky z 9. třídy ZŠ – středa, 16:30 hodin (od 17. 2. do 7. 4. 2021) 

Cena kurzu 

Základní cena kurzu činí 800,- Kč za kurz. 

Jelikož chceme pomoci s přípravou k přijímacím zkouškám především žákům ZŠ, kteří mají 

zájem o studium v naší škole, je pro žáky, kteří se budou hlásit ke studiu na Gymnáziu 

Zábřeh, stanovena snížená cena 300,- Kč za kurz. 

Úhrada kurzovného 

Úhrada kurzovného proběhne ve dvou splátkách.  

První splátku 300 Kč bude nutné uhradit před zahájením kurzu po obdržení informace  

o zařazení žáka do kurzu.  

Druhá splátka 500 Kč bude hrazena po prvních 3 lekcích. 

Druhou splátku neplatí žáci, kteří podají přihlášku ke studiu na Gymnáziu Zábřeh. 

Úhradu kurzovného bude možné provést bezhotovostně (převodem na účet). Při platbě bude 

nutné uvést variabilní symbol, který účastník obdrží při potvrzení registrace do kurzu. 

Číslo účtu pro platbu: 123-2543490287/0100 



UPOZORNĚNÍ 

V případě neúčasti žáka v jednotlivých lekcích se kurzovné ani jeho poměrná část nevrací.  

Účastník kurzů má možnost docházku do kurzů zcela ukončit po prvních třech lekcích.  

V takovém případě účastník neuhradí druhou splátku kurzovného. 

Registrace do kurzů 

Do kurzů je možné se zaregistrovat elektronicky prostřednictvím formuláře na našich 

internetových stránkách. Je nutné zadat jméno a příjmení žáka, e-mailovou adresu a 

zaškrtnout, zda se žák bude hlásit ke studiu na Gymnáziu Zábřeh. Registrace bude možná  

do 7. února 2021. 

Na uvedenou e-mailovou adresu bude zasláno potvrzení registrace do kurzu a současně 

variabilní symbol pro budoucí úhradu kurzovného. V budoucnu budou na tuto adresu zasílány 

také další informace týkající se kurzů.  

Protože bude v letošním roce kapacita kurzů z důvodu jejich distanční formy omezená  

a protože chceme pomoci s přípravou k přijímacím zkouškám především žákům, kteří mají 

zájem o studium v naší škole, bude jim v případě většího počtu zájemců dána přednost.  

Po ukončení registrací do kurzů bude každému zájemci o účast v kurzu zaslána zpráva, zda 

je do kurzu zařazen či nikoliv. 

 

UPOZORNĚNÍ 

V případě, že při registraci do kurzu uchazeč uvede, že bude podávat přihlášku ke studiu 

v Gymnáziu Zábřeh, a tato informace se po uzávěrce přihlášek ukáže jako nepravdivá, může 

být žák z další účasti v kurzu vyřazen. Uhrazená první splátka kurzovného se v takovém 

případě účastníku nevrací.  

 


