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Pokyny k přípravnému kurzu 2023 

Vážení zájemci o Přípravný kurz 2023, 

děkujeme za váš zájem. V souladu s již zaslanými informacemi vám zasíláme podrobné pokyny 

k organizaci kurzu. Tyto informace jsou současně zveřejněny a průběžně aktualizovány na 

webových stránkách školy www.gmk.cz. 

Pro uchazeče o studium jsme připravili „Přípravný kurz“ na jednotné přijímací zkoušky. 

Přípravný kurz bude probíhat z předmětů matematika a jazyk český.  

Organizační informace 

 Český jazyk a matematika  

 Termíny kurzů 

 

 14:50 hodin sraz účastníků ve vestibulu školy, 

 vyučující si odvedou jednotlivé skupiny do určených tříd dle rozpisu uvedeného na 

nástěnce ve vestibulu školy, 

 délka kurzu 15.00 – 16.30 hodin, 

 místo konání Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, p. o.,  

 parkování účastníků kurzu je v areálu školy zakázáno, parkování je možné na přilehlých 

parkovištích před městským úřadem, na ulici Jeremenkova, ulici 17. listopadu nebo na 

Ostravské ulici, 

 uchazeči jsou zařazeni do čtyř skupin, rozpis skupin bude uveden na nástěnce ve 

vestibulu školy, jednotliví zájemci o testování budou odvedeni do přiřazených tříd 

pořadatelskou službou.  

http://www.gmk.cz/
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Pomůcky 

 rýsovací a psací potřeby – černě nebo modře píšící propisovací tužka, nepoužívejte 

gumovací pera, 

 přezůvky s sebou. 

 

Ostatní 

 Doprovod žáků má možnost vyčkat na ukončení kurzu ve vestibulu školy. 

Úhrada 

 Před zahájením kurzu proběhne kontrola úhrady platby 

za kurz. 

 Poplatek za oba kurzy, tj. 6 termínů, je 500 Kč. Tyto 

finance se pak žákům vrátí v příspěvku na lyžařský kurz 

organizovaný naší školou. 

 Platbu proveďte na účet nadace Copernicus – č. ú. 

160808383/0300, variabilní symbol: 00601667. Do 

poznámky (nutné pro identifikaci!): Jméno a příjmení 

žáka + NG / VG (dle toho, jestli se hlásí na nižší 

gymnázium /NG/ nebo vyšší gymnázium /VG/). 

 

Co uchazeči absolvováním přípravného kurzu získají? 

 Ověří si práci s modelovými testovými úlohami. 

 Zjistí, jaké formy úloh se v testech užívají. 

 Zkušení vyučující žákům podrobně vysvětlí způsob práce s testem, ale i řešení 

jednotlivých úloh. 

 Doplní si informace a poznají, co by měli ještě procvičit na skutečné přijímací zkoušky. 

 Seznámí se s vyučujícími, kteří jim budou zadávat „ostré“ přijímací zkoušky. 

 Mohou vyučujícím položit případné další dotazy o přijímacích zkouškách. 

    

  Těšíme se na vás a na další spolupráci. 

 

 

Mgr. Pavel Mrva, v.r. 

ředitel 


