
Žiarsky gymnaziálny neinvestičný fond ponúka záujemcom možnosť prihlásiť sa a absolvovať 
 

INTENZÍVNY PRÍPRAVNÝ  KURZ  Z  MAT EMAT IKY A  SLOVENSKÉHO JAZYKA  

PRE ŽIAKOV 9.  ROČNÍK OV  

KURZY SÚ URČENÉ 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   15 hodín po 45 min. (týždenná dotácia 3 vyučovacie hodiny) 

 zo slovenského jazyka 15 hodín po 45 min. (týždenná dotácia 3 vyučovacie hodiny) 

Výborné ceny: matematika   30 €, čo je 6 € za jedno stretnutie (za 3 vyučovacie hodiny) 

slovenský jazyk  30 €, čo je 6 € za jedno stretnutie (za 3 vyučovacie hodiny) 

 
Výučba bude prebiehať prezenčne v určenej učebni budovy školy (prípadne online, s ohľadom na 

epidemiologickú situáciu) pod vedením odborných pedagógov Gymnázia Milana Rúfusa v Žiari nad 

Hronom. 

V prípade, že máte záujem o účasť na kurze z jedného alebo oboch predmetov, vyplňte prosím dotazník 

na tomto linku najneskôr do 25.februára 2022. 

V prípade potreby sa môžete informovať na sekretariáte školy - 045/6725630 ;   +421 903 402 803. 

Predpokladaný začiatok kurzov:  

 v pondelok 28. 2. 2022 14:30 hod. slovenský jazyk a literatúra 

 v utorok 1.3. 2022 14:30 hod. matematika  

 
Neprehliadnite!!! 

 Predpokladané ukončenie kurzu je v druhej polovici apríla. 

 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 posledný aprílový týždeň nácvičné testy z matematiky 

a slovenského jazyka, ktorých sa môžu zúčastniť všetci žiaci, samozrejme, aj tí, ktorí neabsolvujú 

prípravné kurzy. 

 S cieľom zabezpečiť bezpečné prostredie počas prezenčných kurzov účastníci predložia písomné 

vyhlásenie o bezpríznakovosti pre návštevníka pri každom stretnutí. 

(Ak si chce žiak - žiačka napísať iba jeden z testov SJL – MAT, tak poplatok za nácvičný test je 5 €, v prípade 

záujmu napísať si testy z oboch predmetov je poplatok spolu 8 €.) 

Aktuálne informácie alebo prípadné zmeny budú uvedené na stránke našej školy: www.gymzh.sk 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7zXaVR8f0kOnJViph_To9dobkzfv-rpJtKcsK_VB8rpUQTdWTVFMREhLRzc0VldLRlpVTkVWWkdIOC4u
http://www.gymzh.sk/

