PŘÍPRAVNÉ KURZY 2021/2022

INFORMACE
PŘÍPRAVNÉ KURZY na přijímací zkoušky na střední školy z MA a ČJ
Určeno:

pro žáky 5. tříd ZŠ

Předmět:

6 lekcí ČJ
6 lekcí MA
1 lekce Přijímačky nanečisto
1 lekce = 120 minut

Místo konání:

Bohemia Training Institute s.r.o.
V Malé Doubravce 27, Plzeň – Doubravka
II. patro, učebna č. 205

Termíny:

čtvrtek 16.30 – 18.30 hodin
9. 12., 16. 12. 2021
13. 1., 20. 1., 27. 1. 2022
3. 2., 17. 2., 24. 2. 2022
3. 3., 10. 3., 17. 3., 24. 3. 2022
7. 4. 2022
17. 3. 2022 Přijímačky nanečisto

Výhody našich kurzů:






individuální výuka ve skupinách max. 8 žáků
maximální efektivita a zpětná vazba rodičům
moderní výukové metody, zkušení pedagogové
pro každého žáka na lekcích pomůcky k výuce a drobné občerstvení
naučíme klidu, sebedůvěře a jak postupovat při zkoušce

S sebou na kurz:



potvrzení o bezinfekčnosti, respirátor FFP2
psací potřeby, rýsovací potřeby a pomůcky dle zadání učitele

Cena:

5 200 Kč/13 lekcí (tj. 200 Kč/ 1 hod.)

Přihlášení do kurzu:

závaznou přihláškou, kterou nám doručíte nejpozději do 4. 12. 2021

Platební podmínky:

na základě zaslané závazné přihlášky vám bude vystavena faktura v plné
výši, platbu provedete bankovním převodem dle pokynů na faktuře

Obchodní a storno podmínky: na www.bti-plze.cz a na Přihlášce
Kontaktní osoba:

Mgr. Jitka Hanzlíčková, 602 261 197, hanzlickova@bti-plzen.cz

www.bti-plzen.cz
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Obsah přípravného kurzu z českého jazyka
Prohlubujeme znalosti a doháníme neprobranou látku
5. třída
Pravopis

- zdvojené souhlásky, psaní bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně
- předpony s, z, vz, předložky s, z
- psaní i/y po obojetných souhláskách, pravopis koncovek podstatných a
přídavných jmen, shoda přísudku s podmětem
Tvarosloví
- slovní druhy, skloňování podstatných a přídavných jmen, mluvnické
kategorie sloves
- zájmena a číslovky – druhy a pravopis
Skladba
- věta jednoduchá a souvětí, základní skladební dvojice, přímá řeč
Slovní zásoba a tvoření slov – význam slov (synonyma, antonyma, slova jednoznačná,
mnohoznačná), stavba slova
Slohová výchova
- základní slohové žánry, řazení ilustrací podle časové posloupnosti,
vhodnost/nevhodnost užití jazykových prostředků v textu
Literární výchova
- základní literární žánry, elementární literární pojmy
Opakování pomáhá dětem ujasnit si, v čem mají mezery a v čem naopak vynikají. Probíráme
nejasnosti, úlohy s častými chybami a vybízíme k otázkám. Při interaktivním vyučování se
snažíme, aby děti zapojily více smyslů najednou a urychlily tak proces zapamatování. Žáci domů
dostávají úkoly na procvičení.

Pracujeme s testovými soubory
Učíme se pracovat s testovými soubory, řešit úlohy pod vedením učitele, vysvětlujeme problematické
jevy a děti si označují své chyby, ke kterým se později můžou vrátit.

Obsah přípravného kurzu z matematiky
Prohlubujeme znalosti a doháníme neprobranou látku
5. třída
Vstupní test
Obor přirozených čísel - aritmetické operace, číselná osa
Geometrie
- základní geometrické pojmy, konstrukce rovnoběžek, kolmic, obdélníku,
čtverce, trojúhelníku a kružnice
- obvod a obsah čtverce a obdélníku, povrch krychle a kvádru, určování
obsahů pomocí čtvercové sítě

Opakování pomáhá dětem ujasnit si, v čem mají mezery a v čem naopak vynikají. Probíráme
nejasnosti, úlohy s častými chybami a vybízíme k otázkám. Výhodou opakování s pedagogem je
okamžitá zpětná vazba, možnost diskuze, pravidelnost výuky a doporučení, co při přípravě
neopomenout. Žáci domů dostávají úkoly na procvičení.

www.bti-plzen.cz
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Pracujeme s testovými soubory
Učíme se pracovat s testovými soubory, řešit úlohy pod vedením učitele, vysvětlujeme problematické
jevy a děti si označují své chyby, ke kterým se později můžou vrátit.

Přijímací zkoušky nanečisto
Na ukázkových testech, které řeší děti v omezeném čase a v prostředí podobném přijímací zkoušce
se učí, jak zvládnout „přijímačky na nečisto“, získat klid a sebedůvěru.
U nás si je děti zkouší v předposlední lekci, abychom je na poslední lekci vyhodnotili a děti dostaly
zpětnou vazbu.

……………………………………………………………………………………………………………………….

www.bti-plzen.cz
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI
Předkládá dítě před každou lekcí
Jméno a příjmení dítěte: ……………………………………………………………………
Datum narození: ……………………………………………………………………………..
Trvalé bydliště: ………………………………………………………………………………..

INFORMACE O ZDRAVOTNÍM STAVU
Prohlašuji, že mé dítě nemá lékařem nařízenou karanténu, není infekčně nemocné a
v posledních 7 dnech se nedostalo do styku s osobou, která má lékařem nařízenou
karanténu nebo je infekčně nemocná.

V případě, že dojde ke změnám ve zdravotním stavu nebo rizika možné
infekčnosti dítěte v době účasti dítěte v dlouhodobém kurzu je POVINNOSTÍ
RODIČE NAHLÁSIT TUTO SKUTEČNOST NEPRODLENĚ POŘADATELI KURZU.

Datum ………………………………… Podpis zákonného zástupce ……………………..………………

Osobní údaje zpracováváme korektně, zákonným a transparentním způsobem a zajišťujeme nejvyšší možnou bezpečnost těchto
údajů, zabraňujeme jakémukoliv neoprávněnému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení, ztrátě či poškození,
neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití. Osobní údaje zpracováváme
pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování.
Vše o zásadách zpracování osobních údajů na www.bti-plzen.cz.

www.bti-plzen.cz
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PŘIHLÁŠKA
PŘÍPRAVNÉ KURZY na přijímací zkoušky na střední školy z MA a ČJ
Vyplněnou a podepsanou přihlášku zašlete na: hanzlickova@bti-plzen.cz,
nebo poštou na Bohemia Training Institute s.r.o, V Malé Doubravce 27, 312 00 Plzeň.

Název kurzu

PŘÍPRAVNÉ KURZY na přijímací zkoušky na střední školy
z MA a ČJ

Určeno pro

žáky 5. tříd ZŠ

Místo konání

Bohemia Training Institute s.r.o, V Malé Doubravce 27, Plzeň, učebna 205

čtvrtek 16.30 – 18.30 hodin
9. 12., 16. 12. 2021
13. 1., 20. 1., 27. 1. 2022
3. 2., 17. 2., 24. 2. 2022
3. 3., 10. 3., 17. 3., 24. 3. 2022
7. 4. 2022

Termíny

17. 3. 2022 Přijímačky nanečisto
Účastník

Jméno, příjmení
ZŠ
e-mail

Zákonný zástupce

Jméno, příjmení

Adresa: ulice, PSČ, obec
e-mail
telefon

Cena

5 200 Kč/13 lekcí
1 lekce = 120 minut

Platební podmínky

Platba bankovním převodem na základě vystavené faktury.

V ……………………………………….
dne …………………………………

Podpis zákonného zástupce
…………………………………………

Osobní údaje zpracováváme korektně, zákonným a transparentním způsobem a zajišťujeme nejvyšší možnou
bezpečnost těchto údajů, zabraňujeme jakémukoliv neoprávněnému přístupu k osobním údajům, k jejich změně,
zničení, ztrátě či poškození, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému
zneužití. Osobní údaje zpracováváme pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování.
Vše o zásadách zpracování osobních údajů na www.bti-plzen.cz

www.bti-plzen.cz
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O B CH O D N Í P O D M Í N K Y
Objednávky, přihlášky, registrace
Přihlášky na vzdělávací akce přijímáme pouze písemně e-mailem nebo poštou. Zaslané přihlášky jsou
závazné, objednatel může od objednávky odstoupit nejpozději 7 pracovních dnů před zahájením akce.
Odstoupení od objednávky po této lhůtě je upraveno v odstavci „Stornovací podmínky“.
Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s těmito obchodními podmínkami. Dbejte, prosím, aby
všechny údaje na přihlášce byly čitelné. Přihlášky budou evidovány v pořadí, ve kterém byly doručeny,
a to až do úplného obsazení kapacity vzdělávací akce. Pokud objednáte formou e-mailu, bude vám
přijetí objednávky zpětně potvrzeno (zpravidla do druhého dne). Objednáte-li běžnou poštou,
potvrzujeme přijetí objednávky jen na základě výslovné žádosti. Jako potvrzení registrace na vybranou
akci slouží pozvánka. Pozvánka vám přijde e-mailem. Pokud ji nedostanete, informujte se, prosím,
zda byla vaše registrace řádně provedena. Přihlášky se přijímají nejpozději do 7 pracovních dnů před
zahájením akce, pokud nebude stanoveno jinak.
Stornovací podmínky
Veškeré změny objednávek a případná storna přijímáme pouze písemně. Bezplatné storno přijímáme
nejpozději do 7 pracovních dnů před zahájením akce. Po tomto termínu do data zahájení
vzdělávacího programu účtujeme storno poplatek ve výši 50 % z celkové částky. V případě, že
účastník nedokončí celý vzdělávací program, kurzovné se v tomto případě nevrací, není možný
přesun na jiný termín ani účastníkovi nevzniká nárok na jinou kompenzaci.
V případě zrušení akce ze strany BTI a účastník má již uhrazeno, bude mu platba vrácena v plné výši.
V případě naplněnosti akce, budeme upřednostňovat účastníky podle data uhrazení kurzovného
(připsání částky na náš bankovní účet).
Fakturace a způsob úhrady
Podkladem pro platbu kurzovného je přijatá Závazná přihláška. Platba se provádí bankovním
převodem dle instrukcí na faktuře.
Ostatní informace k organizaci
Prezence účastníků začíná 20 min. před zahájením akce. Čas ukončení akce je uveden orientačně,
záleží na množství dotazů v závěru a v průběhu akce. Vyhrazujeme si právo na změnu v programech
(změna lektora, data a místa konání apod.) a zároveň si vyhrazujeme právo na zrušení akce, případně
její části z organizačních a provozních důvodů. Všechny případné změny vám budou dány včas na
vědomí e-mailem nebo telefonicky.
Ochrana osobních údajů
Ochrana osobních údajů se v BTI řídí podle GDPR(viz dokument GDPR, www.bti-plzen.cz).

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 25. 5. 2018

www.bti-plzen.cz

