
Chcete svému dítěti zajistit individuální a 
kvalitní přípravu k přijímacím zkouškám?  

 
 

Smart Academia základní škola s.r.o. 
 

nabízí pro žáky 5. třídy 
 

PŘÍPRAVNÉ KURZY Z ČESKÉHO JAZYKA A MATEMATIKY  
NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY KE STUDIU NA OSMILETÁ GYMNÁZIA 

 

začínáme již 13. 9. 2022 

v budově školy Smart Academia 
Pionýrů 79, 253 01 Hostivice 

 

 

Tým Smart Academia nabízí: 

 
• komplexní přípravu k přijímacím zkouškám z českého jazyka i 

matematiky – celkem děti absolvují cca 24 lekcí – dle termínu 
přijímacích zkoušek, které vyhlásí MŠMT   

(úterý: 15:00 – 16:30 český jazyk; středa: 15:00 – 16:30 matematika)  
pravidelně mimo prázdnin 

• prohloubení a upevnění znalostí potřebných k přijímacím zkouškám 

• individuální přístup zkušených pedagogů ke každému žákovi 

• maximálně 10 dětí ve skupině 

• modelové testy simulující podmínky jako u přijímacích zkoušek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

PŘIHLÁŠKA 
 

k přípravným kurzům z českého jazyka a matematiky 
k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia 

 
Jméno a příjmení dítěte: ………………………………………………………………………….….……  
 
Přihlašuji své dítě – nehodící se škrtněte: 

a) na celý kurz 
b) pouze na matematiku 
c) pouze na český jazyk 

 
Jméno a příjmení zákonného zástupce: ……………………………………………….…….….….  
 
Telefon na zákonného zástupce: …….……………………………………………………….……….. 
  
E-mail na zákonného zástupce: …….………………………………………………………….………. 
  
Kontaktní adresa: …………..………………………………………………………………………………...  
 
Prohlašuji a stvrzuji svým podpisem, že jsem si vědom/a, že toto přihlášení je závazné a platba ani 
její část je nevratná. 
 
 
………………………………………….  
podpis zákonného zástupce  
 
 
CENA CELÉHO KURZU: 13.500,- Kč 
 
CENA POUZE KURZU MATEMATIKY:   6 750,- Kč 
CENA POUZE KURZU ČESKÉHO JAZYKA:  6 750,- Kč 
 
V ceně kurzu je: učebnice Didaktis ČJ a M a veškeré další studijní materiály. 
 
V případě uzavření školy z důvodu karantény v souvislosti s COVID 19 budou přípravné kurzy 
pokračovat ONLINE. 
  
Termíny kurzů jsou uvedeny v informacích o přípravných kurzech.  
 
Platbu lze uhradit v hotovosti u ředitelky školy nebo zaslat na účet školy vedený u Komerční banky 
115-1999050277 /0100, s variabilním symbolem 12345 a uvedením jména a příjmení dítěte.  


