
Přípravné kurzy z     MAT a ČJ na státní přijímací zkoušky pro žáky
5.tříd na osmiletá gymnázia

Milí rodiče, od září 2019 bychom pro vás rády v ZŠ Zdiby otevřely Přípravné kurzy
z MAT a ČJ na státní přijímací zkoušky na víceletá gymnázia pro 5.ročník.   

Náplní kurzu je nacvičit didaktické testy od Cermatu a strategie řešení.

Kurzy MAT A ČJ by probíhaly 1x týdně ve středu, oba předměty ve stejný den
v návaznosti po sobě, mezi nimi 10min přestávka.

KDY:  středa: 14-15h MAT

                        15,10 - 16,10h ČJ;   začátek kurzu 25.9. 2019

TERMÍNY LEKCÍ: 25.9., 2.10., 9.10., 16.10., 6.11., 13.11., 20.11., 27.11., 4.12.   a
11.12. (30.10. jsou podzimní prázdniny, v tento den by se kurzy nekonaly;  18.12.
by byl termín vyhrazený na případnou náhradu ze strany lektorek) - celkem 10
lekcí  

MÍSTO KONÁNÍ: ZŠ Zdiby, učebna bude upřesněna

PLATBA: celková cena za celé pololetí: 1500Kč/ matematika, 1500Kč/český jazyk, 
platební podmínky budou upřesněny na první hodině

KONTAKT, PŘIHLÁŠENÍ a DOTAZY: 

pavlina.chalupska@skolazdiby.cz

marcela.sladkova@skolazdiby.cz

Těšíme se na vás 

Pavlína Chalupská a Marcela Sládková
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Krátké představení lektorek: 

Pavlína Chalupská -  vystudovala  Pedagogickou fakultu UK,  obor  matematika –
pedagogika (II. stupeň ZŠ a SŠ). Roku 2005 se začala věnovat pedagogické profesi
a  učila  na  středních  školách  a  gymnáziích;  vedla  maturitní  semináře,  přípravné
kurzy na  vysoké  školy a  od  roku  2015 také  přípravné kurzy na  státní  přijímací
zkoušky pro žáky 9. tříd. Pavlína Chalupská v současné době učí na ZŠ Zdiby a
externě pracuje jako lektor pro Zkoušky nanečisto na Gymnáziu Na Zatlance.

Marcela  Sládková -  vystudovala  Pedagogickou  fakultu  UK,  obor  pedagogika
výchovné  poradenství,  v rámci  CŽV  Učitelství  I.  stupně.  Má  dlouholetou  praxi.
V současnosti  učí  na  1.  stupni  ZŠ  ve  Zdibech.  Během  svého  pedagogického
působení se zaměřuje na didaktiku českého jazyka, rozvoj čtenářské gramotnosti
v mladším školním věku, zajímá se o aktuální trendy ve výuce ČJ a M.


