
Gymnázium, Brno, třída Kapitána Jaroše 14
Přípravné kurzy ke studiu na osmiletém gymnáziu

Gymnázium, Brno, třída Kapitána Jaroše 14 pořádá přípravné kurzy ke studiu. Kurzy budou
zaměřeny  na  opakování  učiva  matematiky  a  českého  jazyka  pro  zájemce  o  studium  ve
všeobecných  třídách  a  na  opakování  učiva  českého  jazyka  pro  zájemce  o  studium
v matematických  třídách.  Náplní  kurzů  bude  zejména  procvičení  a  doplnění  potřebných
znalostí,  nepůjde  o vzorové přijímací  zkoušky.  Způsob zkoušení  si  mohou žáci  zjistit  na
webových stránkách www.cermat.cz.

Termíny kurzů: 21. února, 28. února, 7. března, 21. března a 28. března 2023 (vždy úterý).
Čas: 14.30 až 16.15 - dvě vyučovací hodiny, každá o délce 45 minut, a jedna 15 minutová

přestávka. Účastníkům kurzů zaměřených pouze na opakování učiva českého jazyka nebo
pouze učiva matematiky bude sdělen rozvrh 21. února 2023.

Místo konání kurzů: Kurzy budou probíhat v budově nižšího gymnázia na Příční 16.
Vyučující: V kurzech budou vyučovat profesoři gymnázia.
Kurzovné: Kurzovné činí 100,- Kč za jednu vyučovací hodinu, tedy 1.000,- Kč pro kurzy

matematiky a českého jazyka á 500,- Kč pro kurz jednoho z předmětů. Částka je splatná
předem a je nevratná.

Přihlášky: Přihlášku  je  třeba  doručit  ředitelství  gymnázia  (je  možno  odevzdat  v obou
budovách - tř. Kpt. Jaroše 14 nebo Příční 16) nejpozději do  pátku 10. února 2023. Na
zpoždění způsobené poštou apod. nebude brán zřetel. Přihlášky doručené později nebudou
přijaty.

Platba: - převodem na účet u MONETA Money Bank, č. ú. 248187462/0600, variabilní
symbol  82023,  specifický symbol  = datum narození  dítěte  ve formátu  DDMMRR ,
do zprávy pro příjemce uveďte prosím jméno a příjmení dítěte;
          - v hotovosti denně na sekretariátu gymnázia od 7.30 do 15.00 hodin (v obou
budovách).  Platba musí být provedena nejpozději do pátku 10. února 2023.

Rodiče žáků nemají do budovy školy povolen vstup, žáci jsou povinni se přezouvat. Boty
si nechají na určených místech, oděv si odloží v učebně, kde bude probíhat výuka.
Rozdělení žáků do skupin bude závazné a bude vyvěšeno 21. února před zahájením kurzů.

Přihláška byla přijata dne.........................................                  ............................................

              potvrzení gymnázia

odstřihněte

      Přihláška do přípravných kurzů ke studiu na osmiletém gymnáziu (8)

Přihlašuji  svého  syna  (svou  dceru)  ......................................….......  datum
nar. ....................

bydliště:........................................................................................... PSČ: .............................

základní škola:. ..................................................................................do přípravných kurzů.

Kontaktní e mail: …………………………………………………………………………...

Máme zájem o kurz (co se nehodí, škrtněte): matematika i český jazyk
pouze matematika
pouze český jazyk

Platbu provedeme (co se nehodí, škrtněte): převedením na účet                 hotově

V Brně dne .......................              .......................................................................................
podpisy rodičů a žáka

http://www.cermat.cz/

