
KURZY PŘÍPRAVY K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM
Z MATEMATIKY A ČESKÉHO JAZYKA 2023

Gymnázium Omská pořádá v roce 2023 přípravné kurzy k přijímacím zkouškách z matematiky a
z českého jazyka pro zájemce o vzdělávání. 

 Kurzy budou probíhat v únoru - dubnu roku 2023. Výuku v kurzech vedou profesoři Gymnázia
Omská. 

 Cílem přípravných kurzů je nastínit uchazečům o vzdělávání formu a obsahovou náplň přijímacích
zkoušek, včetně rozboru problémových okruhů. Zároveň se seznámí i s prostředím školy.

 Uchazeč si může zvolit kurz matematiky, českého jazyka nebo oba kurzy podle níže uvedené tabulky.

 V každém vyučovacím bloku (90 minut) budou zopakovány nejdůležitější pasáže jednotlivých témat
a následně budou jednotlivé typy příkladů procvičovány v konkrétních úlohách. Kurz bude zakončen
písemnou prací, která bude mít podobný charakter jako vlastní přijímací zkouška.

 Úhrada kurzu bude provedena při zápisu. Zaplacené     kurzovné     se     nevrací  .

 Maximální počet účastníků v jedné skupině je cca 20.

 Z hygienických důvodů je nutné při vstupu do budovy přezouvat se do vhodné obuvi.

Osmileté     vzdělávání   – obor: 79-41-K/81 (délka vzdělávání osm let, určeno pro žáky 5.tříd ZŠ)

 matematika - čtyři dvouhodinové bloky,  český jazyk - čtyři dvouhodinové bloky

Čtyřleté     vzdělávání   - obor: 79-41-K/41  (délka vzdělávání čtyři roky, určeno pro žáky 9.tříd ZŠ)

 matematika - šest dvouhodinových bloků, český jazyk - šest dvouhodinových bloků  

osmileté gymnázium čtyřleté gymnázium
Předmět: matematika český jazyk český jazyk matematika

Den: pondělí středa pondělí středa pondělí středa
Čas od : 14:30 16:30 14:30 16:30 14:30 16:30 14:30 16:30 15:00 17:00 15:00 17:00

Termíny
vyučovacích

bloků:

xxx
20.2. 22.2.
27.2.   1.3.

27.2. 1.3. 27.2. 1.3. 6.3. 8.3.
  6.3. 8.3.   6.3. 8.3. 20.3. 22.3.
20.3. 22.3. 20.3. 22.3. 27.3. 29.3.
27.3. 29.3. 27.3. 29.3. 3.4. 5.4.

Kurzovné: 600 CZK 600 CZK 800 CZK 800 CZK

      ZÁPIS     
Zápis do přípravných kurzů bude zahájen dne 7. 12. 2022 v 15:30 hodin a bude probíhat ve dvou
termínech:             

1)  7.12. 2022 od 15.30 hod.       
2)  11.1. 2023 od 15.30 hod.

Zápis  po  11.1.2023  pouze  po telefonické dohodě  -  Mgr. Irena Kuchynková - výchovný poradce -
tel.: 296 368 411, e-mail: irena.kuchynkova@omska.cz  ). 
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