Zvýhodněná nabídka doučování

Platnost nabídky do: 30. 6. 2020

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Výhody balíčků na přijímací zkoušky
Studijní plán na celé přípravné období.
Zásoba didaktických testů z minulých let i vlastní materiály lektorů.
Systematická a komplexní příprava.
Nácvik administrace, strategie vyplňování testu, práce se záznamovým archem.
Možnost vyzkoušet si přijímací zkoušky “nanečisto”.
Doučujeme metodou jeden lektor na jednoho žáka.
Náš přístup je vždy individuální.
Naše vstupní testy odhalí nedostatky a pomohou nám nastavit plán.
Lektoři pro Vás chystají podklady pro domácí procvičování.
Motivace žáka je pro nás zásadní, vždy volíme přátelský přístup.
Náš tým koordinátorek je Vám neustále k dispozici.
Doučování probíhá v plně vybavených učebnách.

Proč se připravit na přijímací zkoušky u nás?
Přijímací zkoušky patří k těm nejobtížnějším, které dítě na základní škole okusí. Mnozí se často ptají, kdy
je vhodné s přípravou na zkoušky začít. Naše zkušenosti říkají – nejpozději na začátku daného ročníku.
Mít samé jedničky ve škole, bohužel, mnohdy na úspěšné zvládnutí zkoušek nestačí. A to z několika
důvodů. Přijímací testy jsou tvořeny na základě školních osnov pro daný ročník, nikoliv na základě toho,
co se reálně stihlo ve škole probrat. Jejich způsob vyhodnocení navíc staví na stanovení tzv. percentilu,
záleží tedy na tom, kolik dětí dopadlo hůř než to Vaše. Jinými slovy, vyhrává ten, kdo byl lepší během
přijímaček, nikoliv během všech předchozích let. A pak jsou tu samotné testy – jejich struktura, znění
otázek, časový limit a administrativa s nimi spojená pro děti představují jednu velkou neznámou, které
se přirozeně obávají. S námi se však veškerého neznámého zbaví a na zkoušky se budou cítit dokonale
připravené.

Nezapomeňte vyzkoušet přijímací zkoušky nanečisto ve Škole Populo.
Naše přijímačky nanečisto odpovídají skutečným přijímačkám a dokonale žáky připraví na reálné testy.
Klademe maximální péči na vyhodnocení testů a dáváme si záležet na tom, aby naše doporučení byla
Vašim dětem opravdu přínosná a aby je posunula dál v přípravě na testy. Jen díky tomu dosahujeme
takových úspěchů a máme tak kladnou odezvu od rodičů a jejich dětí. Nezanedbejte přípravu na přijímačky
a využijte unikátní možnost, jak se dokonale připravit na reálné testy.

Příprava na přijímací zkoušky | 1 lekce týdně
Počet lekcí
Počet lekcí zdarma

25

0 Kč
Ušetříte 2 22

5

Běžná cena

13 320 Kč

Průměrná cena za lekci

444 Kč

Zvýhodněná cena

11 100 Kč

Zvýhodněná cena za lekci

370 Kč

Příprava na přijímací zkoušky | 2 lekce týdně
Počet lekcí

50

Počet lekcí zdarma

10

Běžná cena

24 840 Kč

Průměrná cena za lekci

414 Kč

Zvýhodněná cena

20 700 Kč

Zvýhodněná cena za lekci

345 Kč

140 Kč
Ušetříte 4

Jedna lekce trvá 45 min. Cenová nabídka je platná do 30. 6. 2020.
Vybraný balíček platí vždy pro jeden předmět.

