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Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám do 1. ročníku čtyřletého studia pro školní rok 

2019/2020 
Termíny a náplň kurzů: 
12. 2.  Informace o struktuře a obsahu přijímacího testu z českého jazyka; obecné poučení  
           o  jazyce; zvuková stránka jazyka; procvičování pravopisu; práce s textem 
           Dělitelnost, základní početní operace, převody jednotek 
19. 2.  Opakování a procvičování pravopisu; slovní zásoba a její obohacování; práce s textem 
           Číselné výrazy (celá čísla, desetinná čísla, zlomky, mocniny, odmocniny) 
  5. 3.  Opakování a procvičování pravopisu; tvoření slov, význam slov; práce s textem 
           Procenta, poměr, trojčlenka 
 12. 3. Opakování a procvičování pravopisu; tvarosloví (slovní druhy); práce s textem 
           Úpravy výrazů (mnohočleny, lomené výrazy) 
 19. 3. Opakování a procvičování pravopisu, tvarosloví (mluvnické kategorie jmen a sloves) 
           Rovnice, soustavy rovnic (slovní úlohy řešené pomocí rovnic) 
 26. 3. Opakování a procvičování pravopisu; skladba (stavba věty jednoduché); práce s textem 
           Trojúhelníky (vlastnosti, obvod, obsah, konstrukce, Pythagorova věta) 
   2. 4. Opakování a procvičování pravopisu; skladba (stavba souvětí); práce s textem 
           Čtyřúhelníky (rovnoběžníky, lichoběžníky, vlastnosti, obvody a obsahy, konstrukce) 
   9. 4. Opakování; obecné poučení o slohu; závěrečný test, vyhodnocení testu, rozbor 
           problematických úloh; závěrečná doporučení pro přípravu 
           Objemy a povrchy těles (krychle, kvádr, hranol, válec, kužel, koule, jehlan) 
           
Kurzy začínají matematikou v 15.45 a pokračují lekcí českého jazyka od 16.55. Hodiny 

jsou 60minutové. Přihlášky zasílejte do 31. ledna 2019 na adresu školy nebo 

naskenované na e-mailovou adresu gymnazium@gblovice.cz. 
 
-------------------------------------------- zde oddělte ------------------------------------------------------ 
 

Přihláška 
 

Přihlašuji svoji dceru/svého syna ............................................................, r. č. ........................... 
(bez údaje za lomítkem), bydliště............................................... 
 
  1. na přípravný kurz z  českého jazyka  
  2. na přípravný kurz z matematiky 
  3. na přípravný kurz z matematiky a českého jazyka 

                      (zvolenou variantu zakroužkujte) 
Kurzovné ( jeden celý kurz - 900,- Kč, oba kurzy - 1 400,-Kč) se zavazuji uhradit složenkou 
nebo převodem na účet č.78-3031840217/0100, peněžní ústav Komerční banka Blovice,  
do 8. 2. 2019. Variabilní symbol = rodné číslo dítěte před lomítkem. Platbu neprovádějte 

před 31 1. 2018. 
e – mailová adresa zákonného zástupce (pouze pro potřeby kontaktu v rámci přijímacích 
kurzů) ………………………………………….. 
 
 
 
             Podpis zák. zástupce:...................................
   
  


