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Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám  

do studijního oboru 79-41-K/41 – Gymnázium 

 
Přípravné kurzy jsou určeny uchazečům o studium na gymnáziu z 9. tříd ZŠ, kvarty osmiletého 

gymnázia nebo z 2. ročníku šestiletého gymnázia a měly by pomoci v přípravě na jednotné 

přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky. Účastníky kurzů čeká 9 setkání 

z českého jazyka a literatury a 10 setkání z matematiky, z nichž každé trvá 90 minut.  

 

Účastníci si zopakují jednotlivé tematické celky, seznámí se s typy testových úloh a s postupy 

řešení vzorových příkladů. K dispozici budou mít pracovní listy a příklady na procvičení. 

 

Kurzovné: cena za jeden kurz je 850,- Kč (ČJ nebo M); cena za oba je 1700,- Kč. Kurzovné 

uhraďte převodem na bankovní účet školy číslo: 3937771/0100 Komerční banka. 

 

Termíny a místo konání kurzů: 

Český jazyk a literatura učebna 206, 1. poschodí školy vpravo 

v pondělí do 15:00 do 16:30 hod. (90 minut bez přestávky)  

ve dnech:   23.1., 30.1., 6.2., 13.2., 27.2., 13.3., 20.3., 27.3., 3.4.  

pomůcky:  psací potřeby, barevné tužky (fixy) a pravítko 

 

Matematika  učebna 206, 1. poschodí školy vpravo 

    ve středu od 15:00 do 16:40 hod. (90 minut s přestávkou)  

ve dnech: 25.1., 1.2., 8.2., 15.2., 1.3., 8.3., 15.3., 22.3., 29.3., 5.4. 

pomůcky: psací potřeby, rýsovací potřeby (tužka na rýsování, 2 pravítka 

s ryskou, kružítko, úhloměr) a pastelky. 

 

Přípravné kurzy se uskuteční při minimálním počtu 10 účastníků.  

 

Vyplněnou přihlášku k přípravnému kurzu je nutno odevzdat nejpozději do 20. 1. 2023. Přihláška 

k přípravnému kurzu je k dispozici v kanceláři školy nebo je ke stažení na webových stránkách 

www.gymbru.cz - Aktuality – Přípravné kurzy – Přihláška k přípravnému kurzu (čtyřletý obor). 

 

Informace: www.gymbru.cz, e-mail: info@gymbru.cz, telefon: 595 535 081 

 

 

 

V Bruntále dne 1. 12. 2022          …………………………………………………… 

                                                                                               Mgr. Tomáš Pavelka 

             ředitel školy 
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