
Informace pro žáky 9. tříd ke kurzům on-line 
 
 
Vážení rodiče, 
přihlásili jste vašeho syna/dceru do přípravného kurzu (pro žáky 9.tř.) na přijímací 
zkoušky na SŠ. Z důvodů přetrvávající složité epidemické situace nemůžeme kurz 
realizovat prezenčně ani počínaje posunutým termínem od 8.2. Obrací se ovšem 
na nás řada z vás, abychom kurz realizovali alespoň on-line formou. Potřebujeme 

teď vědět, zdali budete mít o takovýto kurz zájem. Realizovali bychom jej 
prostřednictvím platformy MS TEAMS. Pokusné setkání prostřednictvím této 

platformy proběhne zatím bez výuky už tento pátek 5. 2. v 17:00 hod.  Není nezbytné 
do PS instalovat žádnou aplikaci (ale je to možné), vše může běžet jen ve webovém 
prohlížeči. Na této schůzce si všichni mohou vyzkoušet, jak se bude pracovat. Bude 
důležité jen mít připravenou kameru s mikrofonem (jako při on-line výuce ve škole). 
Žádáme vás proto, abyste, co nejdříve (nejlépe obratem), nejpozději do středy 3. 
2. odpověděli na otázku, zda máte zájem o tento  

on-line kurz, nebo zda o něj zájem nemáte a chcete vrátit peníze (kurzovné).  
V případě, že váš zájem trvá, napište prosím MÁM ZÁJEM  a uveďte prosím znovu 
pro kontrolu jméno a příjmení vašeho dítěte. Po vyhodnocení vašeho 
zájmu vám budou na email, ze kterého svůj zájem potvrdíte, zaslány další 

informace (a v budoucnu i odkazy na jednotlivé hodiny), a to: 
1) do jaké skupiny byl váš syn/dcera zařazený/á tzn. v kolik hodin bude mít Čj a 
v kolik hodin M (počínaje příštím pondělí 8.2.)  
2) odkaz na páteční setkání prostřednictvím MS TEAMS (nemusíte nic, 
než  nachystat kameru a rozkliknou zaslaný odkaz) 
Pokud o kurz zájem nemáte, napište NEMÁM ZÁJEM a my vám, co nejdříve 

pošleme peníze za kurz zpět na váš účet. 
Vyjádření zájmu o on-line kurz zašlete jako odpověď na tento email tzn. 
jurakos@seznam.cz 
 
V případě nejasností k průběhu kurzu nebo pátečnímu zkušebnímu 
setkání, kontaktujte mé kolegyně, které kurz matematiky a českého jazyka povedou:  
Matematika 

Mgr. Iva Skybová, 723280270, iva.skybova@hladnov.info 
Český jazyk 
Mgr. Michaela Kafková, 607718495, michaela.kafkova@hladnov.info 

 
Děkujeme za pochopení 

 

 
 


