Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace, Jičínská 528, 742 58 Příbor

Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace pořádá pro všechny zájemce
o studium na naší nebo jiné střední škole

přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na střední školu
z matematiky a českého jazyka pro žáky 9. tříd základních škol
- určeno pro přijímací řízení ve školním roce 2020/2021
- kurz zahrnuje:

9 lekcí z českého jazyka po 60 minutách
9 lekcí z matematiky po 60 minutách

Kurzy jsou naplánovány jako kombinace prezenční a distanční formy. Pokud to bude epidemiologická situace
umožňovat, budou přípravné kurzy probíhat prezenční formou s osobní účastí žáků u nás ve škole. V případě, že bude
osobní přítomnost žáků zakázána nebo budou jiná omezení, která znemožní prezenční formu přípravných kurzů,
budou jednotlivé lekce probíhat distanční formou. Při distanční formě budou učitelé jednotlivá témata žákům
vysvětlovat pomocí elektronické digitální tabule Whiteboard nebo Jamboard, na kterou má vyučující možnost psát
nebo vpisovat do připravených materiálů. Žákům se pak doma u počítače vše zobrazuje na jejich monitoru. Současně
mají žáci i při této formě výuky možnost klást vyučujícím otázky.
- místo konání:
- lektoři:
- cena kurzu:

budova Masarykova gymnázia, Příbor, p. o., Jičínská 528, 742 58 Příbor
plně aprobovaní a zkušení učitelé Masarykova gymnázia, Příbor, p. o.
1.000,- Kč

Časový harmonogram:
- termíny kurzů: středa
čtvrtek
pátek

od 27. 1. 2021 do 7. 4. 2021
od 28. 1. 2021 do 8. 4. 2021
od 29. 1. 2021 do 9. 4. 2021

- termín kurzu zvolte na elektronické přihlášce (odkaz na www stránkách školy)
- začátek v 15:00 hodin, konec v 17:15 hodin (15 minut přestávka) ... i v případě distanční formy
Organizační pokyny:
- podepsanou závaznou přihlášku je potřeba doručit do 22. 1. 2021 jedním ze způsobů:
elektronicky na adresu kancelar@gypri.cz
osobně na sekretariát školy (denně od 7:30 do 15:30 hodin)
poštou na adresu Masarykovo gymnázium, Příbor, p. o., Jičínská 528, 742 58 Příbor
- zaplacení kurzovného nejpozději do 22. 1. 2021, a to převodem na účet školy 131313410/0300 (variabilním
symbolem je prvních šest číslic rodného čísla, ve zprávě pro příjemce uveďte příjmení žáka) nebo hotově na
sekretariátu školy
- počet žáků pro otevření kurzu: minimálně 15, maximálně 22
- počet kurzů bude stanoven na základě zájmu žáků 9. tříd základních škol

Těšíme se na vás a věříme, že tento kurz přispěje k úspěšnému složení
přijímacích zkoušek.

Mgr. Pavel Kerekeš
ředitel školy

Adresa: Masarykovo gymnázium, p. o., Jičínská 528, 742 58 Příbor, Česká republika
tel.: +420 556 722 370; e-mail: kancelar@gypri.cz; ID: gyufd5z; www.gypri.cz
IČO: 00601641; č. ú.: 131313410/0300

