Přihláška na přípravné kurzy
k jednotným přijímacím zkouškám na střední školy
Kurzy budou probíhat ve středu v době od 14:30 do 15:30 hodin (matematika) a od 15:40 do 16:40 hodin
(český jazyk a literatura). Kurzy budou otevřeny při minimálním počtu 10 uchazečů ve zvoleném kurzu.
Maximální počet uchazečů v jednom kurzu je 25.
Kurzy se uskuteční v budově školy v níže uvedených dnech. V případě zákazu osobní přítomnosti žáků
ve škole a zavedení distanční výuky budou kurzy probíhat online v prostředí MS Teams (účastníkům
bude vždy před schůzkou zaslán odkaz na připojení). Termíny přípravných kurzů:
10. 11. 2021

8. 12. 2021

5. 1. 2022

2. 2. 2022

2. 3. 2022

24. 11. 2021

15. 12. 2021

12. 1. 2022

9. 2. 2022

23. 3. 2022

19. 1. 2022

16. 2. 2022

30. 3. 2022

26. 1. 2022

23. 2. 2022

Přihlašuji se na kurz (označte křížkem):
 Matematika - jednopředmětový kurz, kurzovné 1.400 Kč (15 lekcí po 60 min.)
 Český jazyk a literatura – jednopředmětový kurz, kurzovné 1.400 Kč (15 lekcí po 60 min.)
 Matematika a český jazyk – dvoupředmětový kurz, kurzovné 2.600 Kč (15 lekcí po 120 min.)
Kurzovné uhradím před zahájením kurzů nejpozději do 5. 11. 2021, a to (označte křížkem):
 v hotovosti v sekretariátu školy (místnost č. 219 ve 2. patře)
 bankovním převodem (bankovní spojení + variabilní symbol bude zaslán na Vámi uvedený e-mail)
Potřebné pomůcky:

psací a rýsovací potřeby, popř. sešit na poznámky

Čitelně vyplňte:
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 seznámeni s rozsahem a povahou zpracování osobních údajů v informaci ze
dne 8. 10. 2018, která je zveřejněna na webových stránkách školy, a že jsme této informaci plně porozuměli.

Datum: ……………………

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

Uzávěrka přihlášek je 5. 11. 2021. Přihlášku zašlete na e-mail: cao8@cao8.cz nebo odevzdejte

osobně v sekretariátu školy v úředních hodinách zveřejněných na webových stránkách školy.

