
PŘÍPRAVNÉ KURZY NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 
PŘIJÍMAČKY NANEČISTO 

Od října 2018 otevíráme v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi 

Přípravné kurzy na přijímací zkoušky  

na čtyřleté střední školy s maturitou a na víceletá gymnázia. 
 

Organizujeme úspěšně již 16 let přípravné kurzy na přijímací zkoušky na šestiletá gymnázia v Praze.  

Naše kurzy jsou soukromé, jsou vedené jako nezávislá akce na škole, kde se konají.  

Obsah kurzů :   
opakování učiva matematiky a českého jazyka v souladu s aktuálními požadavky na přijímací zkoušky. 

Doba trvání kurzů:     
 od konce října do konce března. 

 Výuka:     
 jedenkrát týdně 50 minut každý předmět  (je možné volit i jenom jeden z uvedených předmětů). 

Místo konání:   
Základní škola Stará Boleslav, Jungmannova 164, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. 

Přihlášky na kurzy a cena:   
formulář přihlášky na kurzy je možné on-line vyplnit na naší webové stránce. Přihlášky přijímáme od května 2018.  

Cena kurzů a podmínky platby jsou uvedeny na naší webové stránce.  

Přijímačky nanečisto:  
souběžně s kurzy organizujeme také přijímačky nanečisto v předem stanovených termínech v období od ledna 2019 do začátku 

dubna 2019, dále viz informace na naši webové stránce.  
 

Bližší informace na webu: 

https://priprava.webpark.cz/ 
odkaz „ Kurzy Brandýs nad Labem-Stará Boleslav “ 

tel. 737 018 144 
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