
Přípravné kurzy k jednotným přijímacím zkouškám na čtyřleté studium na středních školách, 

kapacita kurzu na jaro 2020 j naplněna. 

 
Vážení rodiče, 
děkujeme Vám za zájem o přípravný kurz k jednotným přijímacím zkouškám z českého jazyka a 
matematiky ke čtyřletému studiu na středních školách. 
 
Po zohlednění termínu zimních a jarních prázdnin budou kurzy v roce 2020 
probíhat ve čtvrtky 16. ledna, 23. ledna, 6. února, 13. února, 27. února, 5. března, 12. března, 19. 
března, 26. března a 2. dubna, a to vždy na Gymnáziu Křenová v době od 15:30 do 17:35 hodin. 
 
Každý kurz se bude skládat z 60 minut matematiky, 5 minut pauzy a 60 minut českého jazyka. 
 
Sraz na první setkání bude 16. 1. 2019 v 15:25 v přízemí školy u recepce. Žáci budou potřebovat 
sešit či volné papíry, psací a rýsovací potřeby a přezůvky. U recepce školy se přezují a všechny věci 
si s sebou vezmou do třídy. 
 
1. – 8. lekce bude obsahovat zopakování všech obsahových kapitol testu formou stručného přehledu 
teorie, praktického procvičování, zadání dalšího domácího cvičení do další lekce. V další lekci 
konzultace domácího cvičení a pokračování s další kapitolou obdobným způsobem. 
V 9. lekci si vyzkoušíme přijímací zkoušku nanečisto – proběhne co nejpodobnější simulace přesné 
situace na přijímacích zkouškách. 
10. lekce: proběhne vyhodnocení simulace, oprava a vysvětlení případných chyb, přidání těch 
příkladů, které budou nejvíce problematické a doporučení, na co se soustředit v posledním týdnu do 
přijímacích zkoušek. 
 
Na začátku ledna 2020 Vám pošleme e-mail s informacemi a potřebnými údaji pro zaplacení 
kurzovného v celkové výši 1000 Kč za kompletní kurz.  
 
16. 1. 2020 na viděnou s našimi novými kurzisty! 
 
Mgr. Veronika Míčová 
vyučující matematiky na Gymnáziu Brno, Křenová 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na jaře 2020 nabídne naše gymnázium zájemcům možnost absolvování přípravných kurzů z českého 
jazyka a matematiky k jednotným přijímacím zkouškám na čtyřleté studium na středních školách. 

Nabízíme celkem deset setkání, na každém z nich 

● 60 minut českého jazyka, 
● 60 minut matematiky, 

a to ve formě praktických cvičení. Kurzy povedou profesoři naší školy - Mgr. Milan Piták a Mgr. 
Veronika Míčová. 

Kurzy se budou konat 

● vždy ve čtvrtky od 16. 1. 2020 do 2. 4. 2020 v době od 15:30 do 17:35 v učebnách gymnázia, 
s výjimkou 30. 1. a 20. 2. 2020 z důvodu zimních a jarních prázdnin. 

● Garantovaná kapacita kurzu je 60 studentů. 

Přihlašování  

● bude probíhat elektronicky na webových stránkách gymnázia www.gymkren.cz, 
● spuštěno bude v pondělí 25. listopadu 2019 v 8:00 hodin. 
● V předchozích letech trvalo cca jeden měsíc, než se kapacita kurzu naplnila. 
● Zařazení Vašeho dítěte do kurzu Vám elektronicky potvrdíme. 

Kurzovné 

● Celková cena kurzu bude 1000 Kč. Zahrnuje v sobě veškeré náklady kromě sešitu na psaní. 
● Platby proběhnou až v měsíci lednu bezhotovostně na účet Nadačního fondu školy. 

K zaplacení budou všichni zájemci vyzváni e-mailem, ve kterém budou veškeré podrobné 
údaje k platbě. 

 

S dotazy se můžete obrátit na e-mail pripravnekurzy@gymkren.cz, který zprovozňujeme také od 
konce listopadu 2019. 

Těšíme se na Vás, 

Mgr. Milan Piták a Mgr. Veronika Míčová 
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