Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na jaro 2021 konané v období leden–duben 2021
Varianta
Rozdělení ročníků
Pouze prezenční výuka

Pouze online výuka*

Částečně prezenční
výuka, částečně online

Délka jedné
prezenční
hodiny

Dny

Délka jedné online
videokonferenční
hodiny

Pro 7. ročník

Pro 9. ročník

Pro 7. r.

Pro 9. r.

Pro 7. r.

Pro 9. r.

Čtvrtek = JČ + MAT


Úterý = JČ + MAT
nebo

Čtvrtek = JČ + MAT

60
min

60
min

x

x

Počet žáků
v jedné hodině

Poplatek za kurz

16

Se nevrací.

8+8
Třída bude rozdělena
Čtvrtek = JČ + MAT
x
x
45 min
45 min
na dvě skupiny a online
vyučována odděleně.
V tomto případě dojde ke kombinaci obou výše uvedených způsobů. Pokud bude online výuka
následovat po prezenční, žáci daného kurzu (o celkovém počtu 16) budou v potřebném okamžiku
rozděleni do dvou skupin (na 8 + 8). Pokud bude celý kurz začínat online výukou, budou žáci každého
kurzu rozděleni do dvou skupin (8 +8) ještě před započetím kurzu. Po přechodu na prezenční výuku
budou obě skupiny spojeny do jedné třídy, tedy do počtu 16.

Úterý = JČ + MAT
Nebo

Čtvrtek = JČ + MAT

Ministr zruší přijímací
zkoušky do započetí
kurzu
Ministr zruší přijímací
zkoušky v průběhu
rozběhnutého kurzu.

Se nevrací.

Se nevrací.

Poplatek za kurz bude
vrácen v plné výši na
účet rodiče.
Poplatek za neodučené
hodiny bude vrácen na
účet rodiče.

*Online výuka bude probíhat v prostředí Microsoft 365 v aplikaci Teams. Distanční výuka je mnohem náročnější na soustředění žáků než výuka prezenční,
proto je třeba, aby žáci byli předem rodiči motivováni k aktivní účasti na online hodinách. Vyučující budou očekávat, že je žáci osloví s problematickým
zadáním či úkolem. Žák přihlášený na kurz musí mít potřebné vybavení – techniku (stolní počítač nebo notebook nebo tablet) včetně připojení k internetu,
aby nebyl v online hodině hendikepován. Zvláště u 7. ročníků bude vítáno, když bude rodič alespoň sedět vedle dítěte a dohlížet, že žák online hodinu
sleduje. V případě, že má rodič se svým dítětem opačnou zkušenost (dítě se při distanční výuce nesoustředí), není vhodné, aby se takový žák online hodin
zúčastnil a bude lepší, když při nástupu na online výuku docházku do přípravného kurzu PŘEDEM zruší. V takovém případě bude rodiči na účet vrácena
adekvátní částka. Peníze nebudou vráceny v případě, že žák svou docházku předem nezruší, a následně bude tvrdit, že online výuka není dostatečně
efektivní a že se nic nenaučil.
Pokud se odhlásí z online kurzu více než polovina žáků, kurz bude zrušen a zbylé kurzovné bude vráceno.

