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Vážení rodiče, 

předně vám děkuji za zájem o přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na naší škole. Letošní školní rok 

probíhá většina výuky distanční formou a ne jinak tomu bude muset být i v případě přípravných kurzů. 

Proto vám zasílám několik základních informací k organizaci a průběhu kurzů. 

Otevřeli jsme celkem 6 kurzů, pro každý obor studia – čtyřleté, šestileté i osmileté – jeden kurz 

z českého jazyka a literatury a jeden kurz z matematiky. 

Kurz českého jazyka se skládá z pěti vyučovacích dvouhodinových lekcí, kurz z matematiky ze sedmi 

vyučovacích dvouhodinových lekcí. Od toho se odvíjí cena 500,- Kč za kurz českého jazyka  a literatury 

a 700,- Kč za kurz z matematiky.  

Pokyny k platbě: 

 Částku prosím převeďte na účet školy: 180 485 489/ 0300 

 Pokud platíte český jazyk i matematiku, zašlete celkovou částku jedním příkazem k 
úhradě. Pokud však platíte za sourozence, zašlete, prosím, platbu za každého z nich 
zvlášť. 

 Do textu pro příjemce uveďte jméno uchazeče. 

 Variabilním symbolem platby je datum narození uchazeče. Před datem uveďte číslo 
odpovídající délce studia, tedy 4, 6 nebo 8. (Např.: Variabilní symbol uchazeče o 
osmileté studium, který se narodil 5. 3. 2009, je 805032009.) 
        Osmileté studium: 8ddmmrrrr 

        Šestileté studium: 6ddmmrrrr 

        Čtyřleté studium: 4ddmmrrrr 

 

Kurzy začínají hned po jarních prázdninách, tedy od 15. února 2021 včetně, a probíhají v těchto dnech 

a časech: 

Přípravný kurz po 5. třídě ZŠ 
(osmileté studium) 

Český jazyk a literatura Čtvrtek 16:30 – 18:00 

Matematika Středa 16:30 – 18:00 

Přípravný kurz po 7. třídě ZŠ 
(šestileté studium) 

Český jazyk a literatura Středa 16:30 – 18:00 

Matematika Pondělí 16:30 – 18:00 

Přípravný kurz po 9. třídě ZŠ 
(čtyřleté studium) 

Český jazyk a literatura Čtvrtek 16:30 – 18:00 

Matematika Pondělí 16:30 – 18:00 
 

Společnou platformou pro konání přípravných kurzů online je aplikace MS Teams. V příloze najdete 

podrobný návod, jak si aplikaci stáhnout a nainstalovat do svého zařízení a jak se do ní následně 

přihlásit. Postupujte prosím přesně podle návodu. Přestože lze aplikaci používat také v její webové 

online verzi bez nutnosti předchozí instalace do vlastního zařízení, doporučujeme vám si aplikaci 

stáhnout. Přeci jenom to zajistí kvalitnější připojení k videohovoru a celkově stabilnější průběh. 

Všechny účastníky kurzů jsme již dle vašeho zájmu zařadili do odpovídajících „týmů“ v MS Teams: 

Přípravný kurz – M – čtyřleté studium; Přípravný kurz – M – šestileté studium; Přípravný kurz – M – 
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osmileté studium a analogicky Přípravný kurz – ČJL. Proto jakmile se vaše děti přihlásí do MS Teams 

pomocí přihlašovacích údajů poskytnutých naší školou (viz návod), zobrazí se jim v seznamu „týmů“ či 

studijních skupin právě a jen ty, na které jste je přihlásili. V den kurzu se pak budou moci v prostředí 

MS Teams připojit k videohovoru a účastnit se výuky. Před zahájením kurzu si prosím zkontrolujte, 

zda máte k dispozici funkční sluchátka (reproduktory počítače) a mikrofon. Webkamera není pro účast 

na kurzu podmínkou, ale můžeme ji jen doporučit.  Pro obě strany je rozhodně příjemnější, když ji mají  

zapnutou. 

POZOR! MS Teams jsou běžně využívanou platformou pro distanční výuku na základních školách. Je 

tedy velmi pravděpodobné, že už máte MS Teams ve svém zařízení nainstalované a vaše děti už rovněž 

mají vlastní účet v MS Teams.  V tomto případě je nutné, aby se ze svého stávajícího účtu v MS Teams 

důsledně odhlašovali a na přípravné kurzy se hlásili účtem vytvořeným pro tento účel naší školou. 

Pokud by vám i při důsledném odhlašování se z vašeho stávajícího účtu v MS Teams činilo nové 

přihlášení potíže, je možné, že se vám načítá do paměti nastavení vašeho uživatelského profilu v 

počítači a váš počítač se vás stále snaží přihlásit k vašemu účtu u MS Teams ze základní školy. Zde by 

mohlo pomoct vytvoření nového uživatelského profilu ve vašem PC/notebooku. Každopádně v případě 

jakýchkoli technických obtíží se na nás neváhejte včas obrátit. 

Doporučujeme vám, abyste si přihlášení do MS Teams vyzkoušeli s dostatečným předstihem před 

samotným zahájením kurzu. Nejen že získáte čas na odstranění technických závad, ale budete si moci 

také stáhnout soubory, které vám do týmu vloží vyučující přípravných kurzů. Rovněž pokyny k první 

hodině kurzu naleznete v „kanálu příspěvků“ v týmu (viz obrázek). 

    

 

 

 

S přátelským pozdravem     Mgr. Eva Kotrčková, zástupkyně ředitele 

 

 

 


