Žiarsky gymnaziálny neinvestičný fond ponúka záujemcom možnosť prihlásiť sa a absolvovať

INTENZÍVNY PRÍPRAVNÝ KURZ Z MATEMATIKY
A SLOVENSKÉHO JAZYKA
PRE ŽIAKOV 9. ROČNÍKOV
KURZY SÚ ORIENTOVANÉ PRE ŽIAKOV 9. ROČNÍKA ZŠ, KTORÍ SA CHCÚ
DÔKLADNE PRIPRAVIŤ NA MONITOR A PRIJÍMACIE SKÚŠKY
Z MATEMATIKY A SLOVENSKÉHO JAZYKA NA GYMNÁZIUM A INÉ STREDNÉ ŠKOLY.
Rozsah kurzu: z matematiky
zo slovenského jazyka
Výborné ceny: matematika
slovenský jazyk

15 hodín po 45 min (týždenná dotácia 3 vyuč. hod.)
15 hodín po 45 min (týždenná dotácia 3 vyuč. hod.)
25 €, čo je 5 € za jedno stretnutie (za 3 vyuč. hod.)
25 €, čo je 5 € za jedno stretnutie (za 3 vyuč. hod.)

Výučba prebieha v určenej učebni budovy školy a kurzy vedú odborní pedagógovia
Gymnázia Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom

Zistenie záujmu: v pondelok 5. februára 2018 o 15.00 hod. v budove gymnázia
Predpokladaný začiatok kurzov: v piatok 9. februára 2018 podľa dohody
v popoludňajších hodinách (predbežne sa príprava bude po týždňoch striedať - jeden
týždeň bude matematika a ďalší týždeň v tom istom čase bude slovenský jazyk)
Neprehliadnite!!!
Podrobnejšie informácie môžete získať na sekretariáte Gymnázia, tel. č. 045/6725630,
kde sa v prípade záujmu môžete na kurz prihlásiť.
Poplatok za kurz sa platí priamo na prvom stretnutí, upozorňujeme však, že kurz sa uskutoční len za
predpokladu, že počet záujemcov bude minimálne 10.
Po ukončení kurzov sú plánované v termíne koniec apríla (prípadne začiatok mája) nácvičné testy
z matematiky a slovenského jazyka, ktorých sa môžu zúčastniť všetci žiaci, aj tí ktorí neabsolvujú
prípravné kurzy (ak si chce žiak - žiačka napísať iba jeden z testov SJL – MAT, tak poplatok za nácvičný
test sú 3 €, v prípade záujmu napísať si testy z oboch predmetov je poplatok spolu 5 €)
Aktuálne informácie alebo prípadné zmeny budú uvedené na stránke našej školy: www.gymzh.sk

