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Škola pořádá pro zájemce o studium do prvního ročníku ve školním roce 2022/2023
PŘÍPRAVNÉ KURZY K JEDNOTNÝM PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM
z matematiky a českého jazyka a literatury na střední školy
Rozsah kurzů je stanoven na deset týdnů, každý týden bude probíhat jedna hodina
matematiky a současně jedna hodina českého jazyka a literatury. Zájemce se musí přihlásit na
celý kurz 20 hodin, tj. 10 hodin matematiky a 10 hodin českého jazyka a literatury, obdrží
i studijní materiály.
Nabízíme otevřít 2 kurzy, počet žáků v jednom kurzu je 18. Počet žáků bude ovlivněn
vývojem epidemiologické situace. V tuto chvíli předpokládáme prezenční formu kurzu.
Pokud by se změnila epidemická situace, kurz by probíhal online v MS Teams.
Místo konání:
Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37
Kubelíkova 37
130 00 Praha 3
- 10 minut chůze od stanice metra Náměstí Jiřího z Poděbrad,
- 5 minut chůze od tramvaje č. 5, 9, 15, 26 ze stanice Lipanská,
- 5 minut chůze od autobusu č. 136, 175 ze stanice Olšanské náměstí.
Termíny konání:
Úterý – 11. 1., 18. 1., 25. 1., 1. 2., 8. 2., 15. 2., 22. 2., 1. 3., 22. 3., 29. 3. 2022

Čas konání:
1. vyučovací hodina 14.40 – 15.25
2. vyučovací hodina 15.30 – 16.15
Cena kurzu Kč 1 000,-- (celkem za 20 hodin, tj. 10 hodin matematiky a současně 10 hodin
českého jazyka a literatury + studijní materiály)
Podmínky kurzu:
- žák se musí přihlásit na oba předměty současně,
- kurzy budou otevřeny při minimálním počtu 14 žáků v jednom kurzu,
- pokud se žák některého výukového dne nezúčastní, náhradní výuka se nekoná, peníze
se nevrací, studijní materiály obdrží na další hodině,
- čitelně vyplněnou, podepsanou a oskenovanou závaznou přihlášku zašlete na
studijni@oa-kubelikova.cz do 13. 12. 2021 do 14:00 hodin,
- závazné přihlášky budou přijímány do naplnění kapacity kurzů, rozhodující pro
zařazení do kurzu je datum potvrzení přijetí přihlášky,
- po uzávěrce přihlášek Vám bude na Váš e-mail sděleno, zda bude kurz otevřen,
- v případě zařazení Vašeho dítěte do kurzu, proveďte platbu podle pokynů,
které Vám 13. 12. 2021 budou zaslány e-mailem,
- přijetí platby bude následně potvrzeno školou na Váš e-mail.
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