
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, 
Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace 

 

 
PŘÍPRAVNÉ KURZY K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM NA STŘEDNÍ ŠKOLU 

 
Naše škola pořádá přípravné intenzivní kurzy k přijímacím zkouškám na SŠ. Obsahovou náplní 
kurzů matematiky a českého jazyka a literatury bude výklad a procvičování učiva ZŠ s návazností na 
podobu přijímací zkoušky. Uchazeči budou rovněž zkoušet modelové testy – přijímačky nanečisto. 
 
Kurzovné, termíny 
 
Český jazyk a literatura: 750 Kč; Matematika: 750 Kč; Oba kurzy: 1500 Kč. 
 
Probíhat budou vždy ve středu v období únor – duben 2023 (max. 2 hodiny týdně, vyučovací hodina = 
45 min.). Kurzy se střídají v týdenních cyklech. Kurz z českého jazyka zahajuje 1. 2. 2023 v 15:00 h, 
kurz z matematiky 8. 2. 2023 v 15:00 h. 
 
Harmonogram, počet hodin  
 

Středeční kurz 

  Termín 
Český jazyk a 

literatura 
Matematika 

    1. 2. 2  
    8. 2.  2 
  15. 2. 2  
  22. 2.   2 
    1. 3. 2  
  15. 3.  2 
  22. 3.*  1 1 
  29. 3. 2  
    5. 4.  2 
Celkem 
hodin 

9 9 

* Přijímačky nanečisto – 15:00 h matematika, 16:10 h český jazyk a literatura 
 
 
Kurzy budou probíhat v budově Obchodní akademie, Karasova 16, Ostrava-Mariánské Hory. Začátek 
vždy v 15:00 h. Harmonogram, organizační pokyny a případné změny budou na www.oao.cz v části 
„Uchazeč – Přípravné kurzy k přijímací zkoušce“. Škola si vyhrazuje právo změnit harmonogram 
kurzů. O případné organizační změně budou účastníci informováni na e-mail, který uvedete 
do elektronické přihlášky.  
 
Podmínky účasti 
 
V případě zájmu o uvedené kurzy nebo o kurz jednoho předmětu zašlete elektronickou přihlášku 
dostupnou na webu školy. 
 
Platbu zašlete nejlépe současně s přihláškou převodem na účet 62235761/0100, v. s. 4444, k. s. 308. 
Při platbě uveďte do zprávy pro příjemce jméno a příjmení žáka – účastníka kurzu. 
 
Platbu je možné realizovat i v hotovosti na sekretariátu školy nejpozději v den zahájení kurzu. 
 
 
Kontaktní informace 
 
Jana Bagarová, sekretariát školy, Karasova 16, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory; 
tel.: 599 524 203, 739 433 429; e-mail: jana.bagarova@oao.cz  


