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Na základě opatření obecné povahy je ve školním roce

2020/2021 jednotná přijímací zkouška povinnou součástí

prvního kola přijímacího řízení pouze do oborů vzdělání

na víceletých gymnáziích.

Zkouška z matematiky začne v daný den vždy v 830 h.,

zkouška z českého jazyka a literatury v 1110 h.

Časový limit pro konání didaktických testů je v roce 2021

navýšen u českého jazyka a literatury na 70 minut, u testu

z matematiky na 85 minut.

TERMÍNY JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

» čtyřleté obory a nástavbová studia:

3. a 4. května

» šestiletá a osmiletá gymnázia:

5. a 6. května

» výsledky zkoušky obdrží ředitelé škol 

19. května

» náhradní termíny:

2. a 3. června (pro uchazeče, kteří se omluví z konání v řádném termínu)

» výsledky z náhradních termínů budou předány 
ředitelům škol:

14. června 2021

ZMENY, v jednotné přijímací zkoušce 2021
platné k 28. 4. 2021

ˇ



ZMENY, v jednotné přijímací zkoušce 2021
platné k 28. 4. 2021

Upozorňujeme, že v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva
zdravotnictví bude uchazečům umožněna osobní přítomnost na
jednotné přijímací zkoušce pouze po doložení negativního výsledku
antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2.
(Podrobnosti viz text opatření.)

Ve školním roce 2020/2021 se jednotná přijímací zkouška koná
standardně ve dvou termínech. Pokud jste uchazečem o víceleté
gymnázium, pak platí, že v případě, že jste podali pouze jednu přihlášku,
jednotnou přijímací zkoušku budete moci konat pouze jednou. Pouze
pokud jste podali přihlášky dvě, budete moci konat jednotnou přijímací
zkoušku dvakrát – v prvním řádném termínu na škole, kterou jste uvedli
jako první v pořadí, v druhém řádném termínu na škole, kterou jste na
přihlášce uvedli na druhém místě.

V případě, že jste uchazečem o čtyřletý obor a uvedli jste na přihlášce
alespoň jednu školu, ve které se jednotná přijímací zkouška koná, máte
nárok konat jednotnou přijímací zkoušku dvakrát.

Tzn. pokud se jednotná přijímací zkouška v jedné ze škol
uvedených na přihlášce nekoná (ředitel např. rozhodnul o
nekonání přijímacích zkoušek), nebo jste podali pouze jedinou
přihlášku do oboru vzdělání s maturitní zkouškou, budete konat
jednotnou přijímací zkoušku v obou termínech ve škole uvedené
na přihlášce, kde je jednotná přijímací zkouška součástí
přijímacího řízení.

Do celkového hodnocení zkoušky se započítává vždy lepší
výsledek testu z matematiky a lepší výsledek testu z českého
jazyka a literatury.

U víceletých gymnázií se hodnocení jednotné přijímací zkoušky
na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení bude
podílet nejméně 60 %, v případě oboru Gymnázium se sportovní
přípravou nejméně 40%.

U čtyřletých oborů vzdělání tento minimální podíl není letos
závazný ‒ ředitel školy mohl stanovit libovolnou (např. tedy i
nižší) váhu výsledku jednotné přijímací zkoušky v kritériích
hodnocení.

ˇ

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/Pravni-predpisy/MO-MZD_testovani-u-prijimacich-zkousek-6-4-2021.pdf


Pokud se pro vážné důvody nedostavíte k řádnému

termínu (za vážný důvod se považuje i nepředložení

negativního výsledku testu na přítomnost viru SARS-CoV-

2) a svoji neúčast nejpozději do 3 dnů omluvíte řediteli

střední školy, budete moci konat jednotnou přijímací

zkoušku v náhradním termínu.

Místo konání zkoušky bude vždy uvedeno na pozvánce,

kterou vám zašle ředitel školy nejpozději 14 dní před

termínem konání přijímací zkoušky. Pro náhradní termín

přijímacích zkoušek se pozvánka zasílá nejpozději 7 dní

před konáním zkoušky.

V případě, že jste uchazečem o čtyřletý obor a

uvedli jste na přihlášce alespoň jednu školu, ve které

se jednotná přijímací zkouška koná, máte nárok

konat jednotnou přijímací zkoušku dvakrát.

Tzn. pokud se jednotná přijímací zkouška v jedné ze

škol uvedených na přihlášce nekoná (ředitel např.

rozhodnul o nekonání přijímacích zkoušek), nebo

jste podali pouze jedinou přihlášku do oboru

vzdělání s maturitní zkouškou, budete konat

jednotnou přijímací zkoušku v obou termínech ve

škole uvedené na přihlášce, kde je jednotná přijímací

zkouška součástí přijímacího řízení

ZMENY, v jednotné přijímací zkoušce 2021
platné k 28. 4. 2021

ˇ



SHRNUTÍ AKTUALIT K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY 
VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 

file:///C:/Users/petr.seda/Downloads/VÃceletÃ¡ gymnÃ¡zia/006_PZ_metodicke_shrnuti_aktualit.pdf
file:///C:/Users/petr.seda/Downloads/VÃceletÃ¡ gymnÃ¡zia/006_PZ_metodicke_shrnuti_aktualit.pdf


SPRÁVNÝ způsob vyplňování záznamového archu 

UZAVŘENÉ ÚLOHY (ÚLOHY S NABÍDKOU ODPOVĚDÍ) 

U úloh s nabídkou odpovědí zvolenou odpověď zřetelně
zakřížkujte v záznamovém archu u čísla příslušné úlohy.
Křížky musí být dotaženy do rohů, ale nepřetaženy.

Jakýkoli jiný způsob záznamu odpovědí (kroužkování,
fajfkování apod.) bude považován za nesprávnou
odpověď. Pozor, pokud u jedné úlohy (či podúlohy)
zakřížkujete více než jedno pole, bude odpověď
považována také za neplatnou.



SPRÁVNÝ způsob vyplňování záznamového archu 

UZAVŘENÉ ÚLOHY (ÚLOHY S NABÍDKOU ODPOVĚDÍ) 

Chcete-li odpověď opravit, pečlivě zabarvěte původně
zakřížkované pole a nově zvolenou odpověď vyznačte
křížkem. Opravy je dobré pečlivě promyslet, jednou
zabarvené pole již nelze označit jako správnou odpověď.

Jakýkoli jiný způsob záznamu oprav (např. kroužkování,
podtrhávání, popř. jejich kombinace) bude považován za
nesprávnou odpověď. Vše, co je zapsané mimo určené
pole, se nehodnotí



SPRÁVNÝ způsob vyplňování záznamového archu 

OTEVŘENÉ ÚLOHY (ÚLOHY BEZ NABÍDKY ODPOVĚDÍ)

Soustřeďte se na to, abyste psali čitelně a
výhradně do pole určeného pro záznam řešení
konkrétní úlohy, vaše odpověď nesmí
přesáhnout hranice tohoto pole. Pro zápis
odpovědí můžete používat psací i tiskací písmo,
rozlišujte ale malá a velká písmena. V případě
nečitelné či nejednoznačné odpovědi vám
nebudou započteny body.



SPRÁVNÝ způsob vyplňování záznamového archu 

OTEVŘENÉ ÚLOHY (ÚLOHY BEZ NABÍDKY ODPOVĚDÍ)

Pokud budete chtít zvolit jinou odpověď, původní
odpověď přeškrtněte a novou odpověď zapište do
stejného pole.

Dejte pozor, aby vaše odpověď nepřesáhla hranice
vyznačeného pole nebo abyste omylem odpověď
nezapsali do pole k jiné úloze.



Nemějte u sebe (i kdyby vypnutý a v

kapse u kalhot) mobilní telefon.

Každý máme dnes podvědomě

zafixované pohyby, kdy po mobilu

sáhneme, když se chceme podívat

na čas nebo zaplnit volnou chvíli.

I když u vás najdou vypnutý mobil,

můžete být vyloučeni ze zkoušky.

Mobil vypněte (ne ztište) a umístěte

do batohu, který bude v rohu třídy.





PRUVODCI, řešením testů

Centrum v rámci snahy pomoci uchazečům připravit se na

jednotnou přijímací zkoušku připravilo několik průvodců řešením

vybraných testů z českého jazyka a literatury a z matematiky.

Průvodce je vhodné využít jako doplněk při procvičování testů,

který může napomoci při poznání a pochopení postupů a způsobů

řešení jednotlivých úloh.

ČTYŘLETÉ OBORY

Matematika
• Ilustrační test 2020 [PDF, 1,29 MB]

• 1. řádný termín 2019 [PDF, 1,48 MB]

• 2. řádný termín 2019 [PDF, 1,38 MB]

• 1. řádný termín 2018 [PDF, 1,36 MB]

Český jazyk a literatura

• Ilustrační test 2021 [PDF, 158 kB]

• Ilustrační test 2020 [PDF, 285 kB]

• Ilustrační test 2019 [PDF, 343 kB]

• Ilustrační test 2018 [PDF, 333 kB]

• Ilustrační test 2017 [PDF, 280 kB]

• Ilustrační test 2016 [PDF, 276 kB]

• Ilustrační test 2015 [PDF, 279 kB]

• Řádný termín 2020 [PDF, 221 kB]

• 1. řádný termín 2019 [PDF, 277 kB]

• 2. řádný termín 2019 [PDF, 294 kB]

• 1. řádný termín 2018 [PDF, 288 kB]

• 2. řádný termín 2018 [PDF, 365 kB]

• 1. řádný termín 2017 [PDF, 356 kB]

• 2. řádný termín 2017 [PDF, 329 kB]

• Řádný termín 2016 [PDF, 285 kB]

• Řádný termín 2015 [PDF, 388 kB]

0

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/testova-zadani/4lete-mat/IT_2020/M9PID20C0T01_reseni_final_ZA.pdf
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/testova-zadani/4lete-mat/M9PAD19C0T01_reseni_final_ZA.PDF
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/testova-zadani/4lete-mat/M9PBD19C0T02_reseni_final.pdf
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/testova-zadani/4lete-mat/M9PAD18C0T01_reseni_final_ZA.pdf
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/testova-zadani/4lete-cj/IT_2021/C9I_2021_komentovana_verze.pdf
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/testova-zadani/4lete-cj/IT_2020/CJL/C9PID20C0T01_komentovana_verze.pdf
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/testova-zadani/4lete-cj/C9PID19C0T01_komentovana_verze.pdf
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/testova-zadani/4lete-cj/C9PID18C0T01_komentovana_verze.pdf
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/testova-zadani/4lete-cj/2017/C9I_17_komentovana_verze.pdf
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/testova-zadani/4lete-cj/2016/C9I_2016_komentovana_verze.pdf
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/testova-zadani/4lete-cj/2015/C9I_2015_komentovana_verze.pdf
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/testova-zadani/4lete-cj/2020/C9A_2020_komentovane_reseni.pdf
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/testova-zadani/4lete-cj/C9PAD19C0T01_komentovana_verze.pdf
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/testova-zadani/4lete-cj/C9PBD19C0T02_komentovana_verze.pdf
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/testova-zadani/4lete-cj/C9PAD18C0T01_komentovana_verze.pdf
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/testova-zadani/4lete-cj/C9PBD18C0T02_komentovana_verze.pdf
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/testova-zadani/4lete-cj/C9PAD17C0T01_komentovana_verze.pdf
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/testova-zadani/4lete-cj/C9PBD17C0T02_komentovana_verze.pdf
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/testova-zadani/4lete-cj/2016/C9A_2016_komentovana_verze.pdf
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/testova-zadani/4lete-cj/2015/C9A_2015_komentovana_verze.pdf




ŠESTILETÁ GYMNÁZIA

Matematika
• Ilustrační test 2020 [PDF, 1,44 MB]

• 1. řádný termín 2019 [PDF, 1,75 MB]

• 2. řádný termín 2019 [PDF, 1,63 MB]

• 1. řádný termín 2018 [PDF, 1,51 MB]

Český jazyk a literatura
• Ilustrační test 2021 [PDF, 466 kB]

• Ilustrační test 2020 [PDF, 323 kB]

• Ilustrační test 2019 [PDF, 357 kB]

• Ilustrační test 2018 [PDF, 296 kB]

• Ilustrační test 2017 [PDF, 268 kB]

Český jazyk a literatura
• Ilustrační test 2016 [PDF, 282 kB]

• Ilustrační test 2015 [PDF, 260 kB]

• Řádný termín 2020 [PDF, 577 kB]

• 1. řádný termín 2019 [PDF, 310 kB]

• 2. řádný termín 2019 [PDF, 399 kB]

• 1. řádný termín 2018 [PDF, 274 kB]

• 2. řádný termín 2018 [PDF, 359 kB]

• 1. řádný termín 2017 [PDF, 359 kB]

• 2. řádný termín 2017 [PDF, 358 kB]

• Řádný termín 2016 [PDF, 281 kB]

• Řádný termín 2015 [PDF, 279 kB]

PRUVODCI, řešením testů

0

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/testova-zadani/6lete-mat/IT_2020/M7PID20C0T01_reseni_final_ZA.pdf
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/testova-zadani/6lete-mat/M7PAD19C0T01_reseni_final.pdf
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/testova-zadani/6lete-mat/M7PBD19C0T02_reseni_final.pdf
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/testova-zadani/6lete-mat/M7PAD18C0T01_reseni_final_ZA.PDF
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/testova-zadani/6lete-cj/IT_2021/C7I_2021_komentovana_verze.pdf
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/testova-zadani/6lete-cj/IT_2020/C7PID20C0T01_komentovana_verze.pdf
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/testova-zadani/6lete-cj/C7PID19C0T01_komentovana_verze.pdf
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/testova-zadani/6lete-cj/C7PID18C0T01_komentovana_verze.pdf
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/testova-zadani/6lete-cj/C7PID17C0T01_komentovan%C3%A1_verze.pdf
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/testova-zadani/6lete-cj/2016/C7I_2016_komentovana_verze.pdf
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/testova-zadani/6lete-cj/2015/C7I_2015_komentovana_verze.pdf
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/testova-zadani/6lete-cj/2020/C7A_2020_komentovane_reseni.pdf
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/testova-zadani/6lete-cj/C7PAD19C0T01_komentovana_verze.pdf
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/testova-zadani/6lete-cj/C7PBD19C0T02_komentovana_verze.pdf
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/testova-zadani/6lete-cj/C7PAD18C0T01_komentovana_verze.pdf
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/testova-zadani/6lete-cj/C7PBD18C0T02_komentovana_verze.pdf
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/testova-zadani/6lete-cj/C7PAD17C0T01_komentovana_verze.pdf
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/testova-zadani/6lete-cj/C7PBD17C0T02_komentovan%C3%A1_verze.pdf
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/testova-zadani/6lete-cj/2016/C7A_2016_komentovana_verze.pdf
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/testova-zadani/6lete-cj/2015/C7A_2015_komentovana_verze.pdf


Oproti běžným testům na ZŠ

jsou státní přijímací zkoušky

jiné i v tom, že na každý

předmět má žák 2 pokusy

(pokud se hlásí na dvě školy).

Počítá se mu lepší výsledek z

testu z každého předmětu,

nemusí být tedy tolik nervózní,

že špatný výkon či chyba v

jeden termín bude znamenat

konec šancí na přijetí.



OSMILETÁ GYMNÁZIA

Matematika
• Ilustrační test 2020 [PDF, 948 kB]

• 1. řádný termín 2019 [PDF, 1,27 MB]

• 2. řádný termín 2019 [PDF, 1,17 MB]

• 1. řádný termín 2018 [PDF, 1,09 MB]

Český jazyk a literatura
• Ilustrační test 2021 [PDF, 475 kB]

• Ilustrační test 2020 [PDF, 319 kB]

• Ilustrační test 2019 [PDF, 424 kB]

• Ilustrační test 2018 [PDF, 431 kB]

• Ilustrační test 2017 [PDF, 568 kB]

Český jazyk a literatura
• Ilustrační test 2016 [PDF, 457 kB]

• Ilustrační test 2015 [PDF, 267 kB]

• Řádný termín 2020 [PDF, 576 kB]

• 1. řádný termín 2019 [PDF, 320 kB]

• 2. řádný termín 2019 [PDF, 327 kB]

• 1. řádný termín 2018 [PDF, 294 kB]

• 1. řádný termín 2017 [PDF, 359 kB]

• 2. řádný termín 2017 [PDF, 331 kB]

• Řádný termín 2016 [PDF, 483 kB]

• Řádný termín 2015 [PDF, 374 kB]

PRUVODCI, řešením testů

0

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/testova-zadani/8lete-mat/IT_2020/M5PID20C0T01_reseni_final.PDF
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/testova-zadani/8lete-mat/M5PAD19C0T01_reseni_final.pdf
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/testova-zadani/8lete-mat/M5PBD19C0T02_reseni_final.pdf
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/testova-zadani/8lete-mat/M5PAD18C0T01_reseni_final_ZA.pdf
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/testova-zadani/8lete-cj/IT_2021/C5I_2021_komentovana_verze.pdf
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/testova-zadani/8lete-cj/IT_2020/C5PID20C0T01_komentovana_verze.pdf
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/testova-zadani/8lete-cj/C5PID19C0T01_komentovana_verze.pdf
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/testova-zadani/8lete-cj/C5PID18C0T01_komentovana_verze.pdf
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/testova-zadani/8lete-cj/C5PID17C0T01_komentovan%C3%A1_verze.pdf
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/testova-zadani/8lete-cj/2016/C5I_2016_komentovana_verze.pdf
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/testova-zadani/8lete-cj/2015/C5I_2015_komentovana_verze.pdf
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/testova-zadani/8lete-cj/2020/C5A_2020_komentovane_reseni.pdf
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/testova-zadani/8lete-cj/C5PAD19C0T01_komentovana_verze.pdf
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/testova-zadani/8lete-cj/C5PBD19C0T02_komentovana_verze.pdf
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/testova-zadani/8lete-cj/C5PAD18C0T01_komentovana_verze.pdf
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/testova-zadani/8lete-cj/C5PAD17C0T01_komentovana_verze.pdf
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/testova-zadani/8lete-cj/C5PBD17C0T02_komentovana_verze.pdf
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/testova-zadani/8lete-cj/2016/C5A_16_komentovana_verze.pdf
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/testova-zadani/8lete-cj/2015/C5A_2015_komentovana_verze.pdf


POVOLENÉ a zakázané pomůcky

Kromě již zmíněné modře či černě píšící propisovací tužky jsou povoleny ještě obyčejná
tužka a rýsovací potřeby pro řešení geometrických úloh z matematiky (rýsování je ale
následně vždy nutné obtahovat propiskou). Jakékoli slovníky, Pravidla českého
pravopisu, kalkulačka či matematicko-fyzikální tabulky jsou u zkoušek zakázané. Je
možné u zkoušky také použít zvýrazňovač, kterým si žák podtrhne v zadaní to podstatné.
To ale doporučujeme otestovat při zkouškách nanečisto, někomu značení pomáhá, jiné
jen zdržuje a dělá testové zadání nepřehledným.

Dále je zakázáno mít u sebe mobilní telefon, tablet, sluchátka či chytré hodinky. Mobilní
telefon, sluchátka a jiné vypněte (ne ztište) a umístěte do batohu. Na většině škol budou
žáci vyzváni, aby svůj batoh umístili do rohu třídy vedle tabule. Na lavici si žák může
ponechat analogové hodiny a průhlednou láhev s vodou bez etikety.

https://www.to-das.cz/zkousky-2021


Jaké situace pro vás mohli nastat?

Obě školy, kam se hlásím, mají pouze jednotnou přijímací zkoušku z dílny CERMATu:
Jednotnou zkoušku konáte ve dvou řádných termínech – 3. 5. na jedné škole, 4. 5. na druhé škole. Ředitelé školy vás
na zkoušku včas pozvou, počítá se vám lepší výsledek z každého testu, na každý předmět máte tedy „dva pokusy”.
Vezme se lepší výsledek z M, lepší výsledek z ČJ, tyto body se sečtou a tvoří vaše bodové skóre, na jehož základě
škola rozhodne, zdali jste přijati, nebo ne.

Jedna škola má jednotnou CERMAT zkoušku, druhá škola má školní zkoušku:
Jednotnou zkoušku konáte ve dvou řádných termínech – 3. 5. i 4. 5., oba „pokusy” ale konáte na té škole, která k
jednotné zkoušce přihlíží. Na tuto školu budete pozváni 2x. Počítá se vám lepší výsledek z každého testu, na každý
předmět máte tedy “dva pokusy”. Vezme se lepší výsledek z M, lepší výsledek z ČJ, tyto body se sečtou a tvoří vaše
bodové skóre, na jehož základě se tato škola rozhodne, zdali jste přijati, nebo ne.
Druhá škola se na výsledky vašich CERMAT testů vůbec nedívá. Druhá škola vás pozve na svoji školní přijímací 
zkoušku, která se koná v jiný den než zkoušky jednotné (3. 5. + 4. 5.).



Jaké situace pro vás mohli nastat?
Obě školy, kam se hlásím, mají svoji školní přijímací zkoušku:
V tomto případě se Vás netýkají CERMAT testy, ale školy Vám řeknou, co bude jejich školní přijímací zkoušku
tvořit – např. test z ČJ, z M, z AJ, z obecných studijních předpokladů apod. K této zkoušce Vás SŠ pozvou,
školní zkouška se bude konat v rozmezí 3. – 19. května.

Škola, na kterou se hlásím, pořádá jednotnou CERMAT zkoušku i školní zkoušku:
V tomto případě se vás týká scénář číslo 1, pouze obohacen o to, že ve stejný den, jako se koná jednotná
zkouška, budete dělat i zkoušku školní. Např.: Napíšete si CERMAT test z ČJ + M, poté si ještě stejný den
napíšete školní zkoušku z AJ. Poměr/váhu jednotné a školní zkoušky určuje škola.

A co vysvědčení?
Součástí celkového bodového hodnocení uchazeče může být i vysvědčení ze ZŠ, kromě vysvědčení z druhého
pololetí školního roku 2019/20 (konec 8. třídy). Váha tohoto vysvědčení může být libovolná dle rozhodnutí
ředitele školy.



PAMATUJ
Přijímačky netestují jen tvé znalosti, ale také dovednosti.

USPĚT znamená dokázat napsat správně celý test.

I když se to nezdá, umění napsat správně test je skutečně mnohdy těžší než vyřešit náročné úlohy.

Odpovídej pouze na to co si v zadání tázán/a. To znamená, že pokud máš najít podmět a ty napíšeš

základní stavební dvojici, ve které podmět správně označíš – dostaneš přesto nulový počet bodů. Počítač

totiž vyhodnotí odpověď za nesprávnou jelikož není v souladu s tím co chce zadání.



PAMATUJ
Všechny tvé odpovědi zapisuj do záznamového archu. Záznamový arch jako jediný odevzdáváš. Proto piš

čitelně, přesně, rýsovací úlohy obtáhni propiskou.

Nepoužívej gumovací pero nebo obyčejnou tužku. Je to z důvodu, že po odevzdání se tvůj záznamový arch

skenuje a následně hned odešle k online vyhodnocení. Skanner nedokáže přečíst gumovací pero nebo

tužku a ty by si tak nechtěně odevzdal/a úplně prázdný záznamový arch.

Časový limit je sice tento rok o pár minut delší, ale i přesto:

Přeskoč ty otázky, které nemá smysl řešit a první řeš úlohy, které ti jdou. Nasbíráš tak body a pak se vrátíš

k úlohám, které tě zdrží.



PAMATUJ
Od dnešního dne dodržuj rovnováhu mezi přípravou a odpočinkem. Spánek a čas strávený v přírodě bez

chytrých telefonů i hodinek ti dodají sílu a v den přijímacích zkoušek tě nic nerozhodí.

MINIMÁLNĚ DVA DNY PŘED PŘIJÍMAČKAMA RELAXUJ A ODPOČÍVEJ

ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM

JE TO JEN NA TOBĚ

BUĎ V KLIDU



ZDROJE
www.msmt.cz

www.todas.cz

www.cermat.cz

www.scio.cz

http://www.msmt.cz/
http://www.todas.cz/
http://www.cermat.cz/
http://www.scio.cz/

