CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA V PLZNI (CIŠ Plzeň)
nabízí PŘÍPRAVNÉ KURZY k přijímacím zkouškám
Kurzy budou zaměřeny na shrnutí učiva českého jazyka (6 lekcí) a matematiky (6 lekcí).
Náplní kurzů bude zejména procvičení a doplnění potřebných znalostí, nepůjde o vzorové
přijímací zkoušky. Způsob zkoušení si mohou žáci zjistit na webových stránkách
www.cermat.cz.
PŘÍPRAVNÝ KURZ ČESKÝ JAZYK
Čas: 14:30 – 16:05
Termíny: 16. 2. 2022, 23. 2. 2022, 9. 3. 2022, vždy dvě vyučovací hodiny, každá o délce 45 minut (5 min.
přestávka).
PŘÍPRAVNÝ KURZ MATEMATIKA
Čas: 14:30 – 16:05
Termíny: 16. 3. 2022, 23. 3. 2022, 30. 3. 2022, vždy dvě vyučovací hodiny, každá o délce 45 minut (5 min.
přestávka).
Místo konání kurzů: Kurzy budou probíhat v budově CIŠ Plzeň, Táborská 28 nebo formou online kurzů (dle
epidemiologické situace).
Lektoři: V kurzech budou vyučovat učitelé CIŠ Plzeň.
Kurzovné: Kurzovné činí 75 Kč za jednu vyučovací hodinu, celkem 900,- Kč za celý kurz.
Částka je splatná předem a je nevratná.
Konání kurzů: Kurzy budou otevřeny při minimálním počtu 10 přihlášených. Maximální počet návštěvníků
kurzu je 30 žáků.
Přihlášky: Přihlášku je třeba doručit nejpozději do 28. 1. 2022.
Platba: Platbu je možné provést v hotovosti denně v sekretariátu školy od 8.30 do 14.00 či převodem na
účet 2400806862/2010, zprávu příjemci uvádějte účel platby a celé jméno dítěte. Platba musí být
provedena nejpozději do 31. 1. 2022.
Chování v době kurzů: Rodiče žáků nemají do budovy školy povolen vstup, žáci jsou povinni se přezouvat.
Obuv si nechají na určených místech, oděv si odloží v učebně, kde bude probíhat výuka.
Přihláška byla přijata dne......................................... ........................(potvrzení školy si ponechte).

Přihláška do přípravných kurzů k přijímacím zkouškám na Církevní ZŠ a SŠ Plzeň
Jméno a příjmení žáka: ……………………………………………………………………….
Bydliště:.................................................................................................. PSČ: ...................................................
Datum narození: ...........................................................
Základní škola:...............................................................
Kontaktní e-mail žáka: ……………………………………………….
Telefon žák: ………………………………………………………………. Telefon zákonný zástupce:…………..…………………………
Způsob platby (nehodící škrtněte): hotově / převedením na účet
V Plzni dne: ...................................................................
Podpisy zákonného zástupce:

Podpis žáka:

………………………………………………………………..

…………………………………………………………………

