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Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám
Přípravné kurzy se konají v budově Gymnázia Dr. Emila Holuba v Holicích vždy v pondělí od 16:00 do 17:45.
Součástí kurzu je jedna vyučovací hodina matematiky a jedna vyučovací hodina českého jazyka. Jedno setkání
je věnováno „přijímacím zkouškám nanečisto“, kde si žáci vyzkouší řešení přijímacích zkoušek a následně
budou seznámeni se svými výsledky.
Obsahovou náplní kurzů je opakování stěžejních témat z matematiky a českého jazyka a procvičování strategií
řešení úloh z přijímacích zkoušek. Při výuce se bude vycházet z požadavků formulovaných Cermatem. Kurz
povedou pedagogové holického gymnázia. Na každé hodině žáci obdrží příslušné výukové materiály.
Přezutí a psací potřeby s sebou.

Kurzy pro žáky 5. a 9. tříd:
10 lekcí á 2 vyučovací hodiny (ČJ, M), cena: 20 hodin / 1500,- Kč
Harmonogram kurzů: 1. hodina: 16:00 - 16:45, 2. hodina: 17:00 – 17:45
kurz
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

datum (vždy pondělí)
24. 1. 2022
31. 1. 2022
7. 2. 2022
14. 2. 2022
21. 2. 2022
7. 3. 2022
14. 3. 2022
21. 3. 2022
28. 3. 2022
4. 4. 2022

Přihláška:
• online přihláška na webových stránkách školy: www.gyholi.cz > Uchazeč > Přípravné kurzy.
Způsob úhrady
• bezhotovostně (od 1. 12. 2021): č.ú. 3415682/0300, v.s. = RČ (prvních 6 čísel), text = PK + jméno
dítěte.
Před zahájením kurzů je třeba uhradit celé kurzovné. Potvrzení o zaplacení kurzů přineste na 1. hodinu.
Další informace:
Jitka Valášková, tel. 466 682 266, e-mail: valaskovaj@gyholi.cz (obsahová náplň)
Šárka Valentová, tel. 466 682 266, e-mail: valentovas@gyholi.cz (organizační zajištění)
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