
 

PO ŠKOLE DO ŠKOLY 
 

 
V rámci realizovaného projektu Po škole do školy jsme ve školním roce 2013/2014 připravili pro žáky 
9. ročníků ZŠ kladenského regionu Středočeského kraje zdarma dvě zajímavé a velice užitečné 
aktivity, které bychom chtěli touto cestou nejen přiblížit, ale také nabídnout.  
 
Předpokládáme, že se nám díky níže uvedeným aktivitám společně podaří  

• zmírnit stresové faktory z faktických přijímacích zkoušek 
• zvýšit úspěšnost žáků ZŠ nejen při přijímacím řízení na střední školy různého typu, ale také 

v následném studiu – samozřejmě nejen na kladenském gymnáziu 

 
Přípravné kurzy 
Jedná se o zcela nový produkt, jehož cílem je systematická příprava na přijímací zkoušky 
z matematiky a z českého jazyka. Účastníci jednotlivých kurzů si budou moci pod vedením 
zkušených pedagogů kladenského gymnázia učivo ze ZŠ systematicky shrnout, upevnit a aplikovat při 
řešení konkrétních úloh z výše uvedených předmětů. 
Kurzy budou realizovány od 23.10.2013 do 29.1.2014 vždy ve středu v době od 15 do 17 hodin, tedy 
ve dvouhodinových blocích dle níže uvedené tabulky: 
 

číslo skupina skupina skupina skupina  
lekce MAT1 MAT2 ČJ1 ČJ2 
1. 23.10.2013 23.10.2013 6.11.2013 6.11.2013 
2. 13.11.2013 13.11.2013 20.11.2013 20.11.2013 
3. 27.11.2013 27.11.2013 4.12.2013 4.12.2013 
4. 11.12.2013 11.12.2013 18.12.2013 18.12.2013 
5. 8.1.2014 8.1.2014 15.1.2014 15.1.2014 
6. 22.1.2014 22.1.2014 29.1.2014 29.1.2014 

 
Vzhledem k tomu, že kapacita jednotlivých kurzů je omezena, je nutné, aby se zájemci 
zaregistrovali včas. Registrace bude probíhat od 3.10. do 20.10.2013 do naplnění kapacity kurzů.    
Postup registrace: 

1. Otevřete internetové stánky Gymnázia Kladno – www.gymnasiumkladno.cz 
2. V pravém sloupci v okně Projekty klikněte na projekt Po škole do školy 
3. Na stránce projektu klikněte v levém sloupci v sekci Projekt na Přihlášky na akce 
4. Vyplňte přihlášku, po přečtení podmínek registraci potvrďte 
5. Přihlášku odešlete kliknutím na pole Přihlásit 

 
 
Cvičné přijímací zkoušky 
Hlavním cílem tohoto produktu je seznámit žáky ZŠ se strukturou a formou písemných přijímacích 
zkoušek tak, aby mohli porovnat své výsledky a možnosti s ostatními uchazeči o studium na středních 
školách různého typu. Cvičné přijímací zkoušky budou realizovány pod vedením pedagogů 
kladenského gymnázia, kteří testy nejen připraví, ale také vyhodnotí, aby mohli poskytnout zájemcům 
aktuální zpětnou vazbu. 

http://www.gymnasiumkladno.cz/
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Termíny cvičných přijímacích testů: 
 

A. pro zájemce, kteří nebudou docházet na přípravné kurzy z matematiky a  českého jazyka 
vždy během Dnů otevřených dveří 

 
27.11.2013 a 15.1.2014 vždy od 14:30 do 16:15 (uvedené časy udávají první a poslední 
možnost zadání testů) 

 
 

B. pro zájemce, kteří budou docházet na přípravné kurzy z matematiky a českého jazyka 
 

5.2.2014     MATEMATIKA  od 15 do 17 hodin 
12.2.2014    ČESKÝ JAZYK  od 15 do 17 hodin 

 
Na cvičné testy není nutná předběžná registrace. 
 
 
Těšíme se na váš zájem.      Projektový tým Gymnázia Kladno 
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