
Střední průmyslová škola elektrotechnická 
Praha 10, V Úžlabině 320 

PŘÍPRAVNÉ KURZY K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM 

Ve školním roce 2019/2020 se konají u všech oborů zakončených maturitní zkouškou jednotné přijímací zkoušky. Naše škola nabízí 

pro zájemce o studium přípravné kurzy z matematiky a českého jazyka. Přípravné kurzy povedou vyučující naší školy. Tematická 

náplň obou kurzů je v rozsahu učiva ZŠ. Přípravné kurzy jsou určeny pouze pro žáky 9. tříd ZŠ. 

Cíle přípravných kurzů 

• opakování a procvičení učiva potřebného k úspěšnému složení přijímací zkoušky 

• účastníci kurzů se seznámí s prostředím školy 

Tematická náplň kurzu – matematika 

• témata uvedená v lekcích budou procvičována na otevřených a uzavřených úlohách 

• lekce č. 1: dělitelnost přirozených čísel, celá čísla, desetinná čísla, zlomky, poměr 

• lekce č. 2: procenta, mocniny a odmocniny, výrazy 

• lekce č. 3: závislosti a data, funkce 

• lekce č. 4: rovnice 

• lekce č. 5: rovinné útvary, metrické vlastnosti v rovině 

• lekce č. 6: prostorové útvary, konstrukční úlohy 

Tematická náplň kurzu – český jazyk 

• pro tyto přípravné kurzy budou vytvořeny testy, jejichž skladba bude odpovídat ilustračním testům Cermatu 

• v otevřených a uzavřených úlohách budou prověřovány znalosti z těchto oblastí: pravopis, lexikologie, morfologie, syntax, 

stylistika, porozumění textu, literární teorie 

• součástí každé z šesti lekcí bude rozbor testu s vysvětlením problémových jevů 

Způsob a forma přihlašování, kapacita kurzu 

Zájemce se přihlašuje k oběma kurzům (matematika a český jazyk). Přihlášení pouze k jednomu z nabízených kurzů není možné. 

Přihlášení se realizuje prostřednictvím papírového formuláře v dolní části stránky. Tento vyplněný formulář je třeba odevzdat na 

studijním oddělení školy spolu s předepsanou platbou. Provozní doba studijního oddělení je každý pracovní den od 8:00 do 15:30. 

Kapacita nabízených kurzů je omezena. Maximální počet žáků je 64 (2 skupiny po 32 žácích). Přihlášky přijímáme nejpozději do 

7. 2. 2020 nebo do naplnění kapacity kurzů. 

Termíny přípravných kurzů 

Přípravné kurzy budou probíhat každé pondělí v těchto termínech (vždy od 15:00 do 17:10, včetně přestávky 10 minut): 

2. 3., 9. 3., 16. 3., 23. 3., 30. 3., 6. 4. 2020. Od 15:00 do 16:00 bude probíhat první kurz (např. matematika). Od 16:10 do 17:10 bude 

probíhat druhý kurz (např. český jazyk). V případě neúčasti na kurzu (např. z důvodu nemoci) budou e-mailem účastníkovi poslány 

materiály z lekcí, na kterých nebyl přítomen. 

Cena kurzů a platba 

Cena přípravných kurzů je stanovena na 600 Kč. Platba je realizována v hotovosti spolu s odevzdáním přihlášky. 

Další informace o přípravných kurzech najdete na webových stránkách školy: http://www.uzlabina.cz. 

Kontaktní údaje: svitkova@uzlabina.cz, telefon: 274 016 238 

…………………………………………zde odstřihněte ………………………………………… 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA K PŘÍPRAVNÝM KURZŮM K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM 

Jméno a příjmení účastníka kurzu: …………………………………………………………………………………………... 

E-mail účastníka kurzu: …………………………………………………………………………………………... 

E-mail zákonného zástupce: …………………………………………………………………………………………... 

Závazně se přihlašuji k přípravným kurzům (matematika a český jazyk). Podpisem přihlášky souhlasím s poskytnutím výše 

uvedených osobních údajů. Údaje budou zpracovány pouze za účelem organizace kurzů. 

 

 

V……………………….dne………………….. ……………………………….. ……………………………………… 

 podpis účastníka kurzu podpis zákonného zástupce 


