
 

Přípravný kurz pro uchaze če do osmiletého studia (2018) 
 
1. část: konzulta ční k testu z ČJL    úterý 9. ledna 2018 

Učebny (Sekunda a Kvinta) ve 2. pat ře budovy školy 

Časový harmonogram: 

13.50 – 14.00 prezence, rozdělení žáků do učeben 

Prosíme, nevstupujte do budovy dříve, dopolední výuka v naší škole končí až ve 13:45. 

14.00 – 14.15 zahájení, vysvětlení obecných pravidel, formalit souvisejících s přijímacími testy 

14.15 – 15.00 konzultace k testu z českého jazyka a literatury 

15.00 – 15.10 přestávka 

15.10 – 16.00 pokračování konzultace k testu z českého jazyka a literatury 

 

2. část: konzulta ční k testu z M    úterý 16. ledna 2018 

Učebny (Sekunda a Kvinta) ve 2. pat ře budovy školy 

Časový harmonogram: 

13:50 – 14:00 prezence, rozdělení žáků do učeben 

Prosíme, nevstupujte do budovy dříve, dopolední výuka v naší škole končí až ve 13:45. 

14:00 – 14:15 zahájení, vysvětlení obecných pravidel, formalit souvisejících s přijímacími testy 

14:15 – 15:00 konzultace k testu z matematiky 

15:00 – 15:10 přestávka 

15.10 – 16:00 pokračování konzultace k testu z matematiky 
 

 
3. část – cvi čné testy      úterý 23. ledna 2018 

Učebny (Sekunda a Kvinta) ve 2. pat ře budovy školy 

Časový harmonogram : 

13:50 – 14:00 prezence, rozdělení žáků do učeben 

Prosíme, nevstupujte do budovy dříve, dopolední výuka v naší škole končí až ve 13:45. 

14:00 – 15:00 cvičný test z matematiky (povolené pomůcky – psací a rýsovací potřeby) 

15:00 – 15:15 přestávka  

15:15 – 16:15 cvičný test z českého jazyka a literatury (povolené pomůcky – psací potřeby) 

Co budou žáci – uchaze či pot řebovat? 

- psací a rýsovací potřeby 

- přezůvky nejsou potřeba 

- pití a nějakou malou svačinku  ☺ 

Po vyhodnocení test ů zašleme výsledky emailem zákonným zástupc ům, opravené testy budou p řipraveny 
k vyzvednutí v kancelá ři školy – nejd říve ve čtvrtek 1. února 2018.  

 

Případné dotazy, nám ěty či připomínky volejte nebo napište (tel. 773 796 323, ma il: gymlovo@gymlovo.cz ). 

Mgr. Jana Štyksová , zástupkyně ředitele 


