Přihláška na přípravné kurzy
k jednotným přijímacím zkouškám na střední školy
Kurzy budou probíhat ve středu od 14. 11. 2018 do 27. 3. 2019 v době od 14:30 do 15:15 hodin (český jazyk a
literatura) a od 15:25 do 16:55 hodin (matematika). Kurzy budou otevřeny při minimálním počtu 10 uchazečů ve

zvoleném kurzu.
Přihlašuji se na kurz:1)
 Matematika - jednopředmětový kurz, kurzovné 1.600 Kč (15 lekcí po 90 min.)
 Český jazyk a literatura – jednopředmětový kurz, kurzovné 800 Kč (15 lekcí po 45 min.)
 Matematika a český jazyk - dvoupředmětový kurz, kurzovné 2.200 Kč (15 lekcí)
1)

vybraný kurz označte křížkem

Kurzovné musí být uhrazeno před zahájením kurzů nejpozději do 12. 11. 2018 a to:2)
 v hotovosti v pokladně školy
 bankovním převodem – bankovní spojení + variabilní symbol Vám bude zaslán na uvedený mail
2)

vybranou formu platby označte křížkem

Potřebné pomůcky:

psací potřeby a sešit na poznámky
na matematiku navíc rýsovací potřeby a učebnici Testy z matematiky
na český jazyk učebnici Testy z českého jazyka
(viz druhá strana přihlášky)

Jméno a příjmení účastníka: .................................................................................................................
Datum narození účastníka: ......................................
Jméno a příjmení zákonného zástupce: ................................................................................................
Adresa zákonného zástupce: …………………………………………….……………...….………....
Mobil zákonného zástupce: …………………. E-mail zákon. zástupce: ……………………………..

Potvrzujeme, že jsme byli informováni o rozsahu a povaze zpracování osobních údajů v informaci ze
dne 8. 10. 2018, která je zveřejněna na webových stránkách školy, a že této informaci jsme plně porozuměli.

Datum: ……………………

Podpis účastníka kurzu: ……………………………………..
Podpis zákonného zástupce: …………………………………

Uzávěrka přihlášek: 9. 11. 2017. Přihlášku zašlete na e-mail: cao8@cao8.cz

Účastníci přípravného kurzu z matematiky si s sebou přinesou následující knihu:



Nakladatel: Didaktis spol. s r.o.



ISBN: 978-80-7358-305-7



Rok vydání: srpen 2018



Jazyk: čeština



Vazba: měkká vazba



Počet stran: 128

Účastníci přípravného kurzu z českého jazyka si s sebou přinesou následující knihu:


Nakladatel: Didaktis spol. s r.o.



ISBN: 978-80-7358-303-3



Rok vydání: září 2018



Jazyk: čeština



Vazba: měkká vazba



Počet stran: 144

