
 

 

 Informace pro vycházející žáky a pro víceletá 
gymnázia 

  
 Dnes CZVV zveřejnilo ilustrační testy pro rok 2017. A jaké změny se v přijímacích 

zkouškách na střední školy (čtyřleté obory i víceletá gymnázia) chystají? 

  

o Pro žáky 5. tříd v předmětu český jazyk se snížil celkový počet úloh z 30 na 28 

úloh. Konkrétně ubyly otevřené úlohy. V předmětu matematika se zvýšil čas na 
vypracování ze 60 na 70 minut a snížil se celkový počet úloh z 16 na 15 úloh. 

Konkrétně ubyla úloha s volbou ANO/NE. 
o Pro žáky 7. tříd se v předmětu český jazyk snížil celkový počet úloh ze 30 na 28 

úloh. Konkrétně ubyly otevřené úlohy. V předmětu matematika se zvýšil čas na 
vypracování ze 60 na 70 minut. Počet úloh zůstal stejný – 17 úloh. Přibyla však jedna 

úloha s výběrem odpovědi a ubyla jedna úloha s volbou ANO/NE. 

o Pro žáky 9. tříd v předmětu český jazyk nedošlo k žádným změnám. V 
předmětu matematika se zvýšil čas na vypracování z 60 na 70 minut a snížil se 

celkový počet úloh ze 17 na 16 úloh. Konkrétně ubyla úloha s volbou ANO/NE. 
o Veškeré změny jsme již zanesli do informací Přehled základních údajů k dílčím 

částem jednotných přijímacích zkoušek 2017. 

 Od 1. února 2017 musí mít všechny střední školy určená kritéria pro přijetí. Daná kritéria 

nastavují sami ředitelé škol a závazná je pro ně pouze povinnost zahrnout jednotné 
přijímací zkoušky alespoň ze 60 % (u sportovních gymnázií pak alespoň ze 40 %). Proto 

se určitě podívejte na konkrétní podmínky pro přijetí, které se mohou mezi školami 
značně lišit. 

 

  

Informace o přijímacích zkouškách: 
  

 4leté obory, nástavba 6letá a 8letá gymnázia 

1. řádný termín 12. 04. 2017 18. 04. 2017 

2. řádný termín 19. 04. 2017 20. 04. 2017 

1. náhradní termín 11. 05. 2017 11. 05. 2017 

2. náhradní termín 12. 05. 2017 12. 05. 2017 

  
Jednotné přijímací zkoušky se netýkají oborů: 
  

         se závěrečnou zkouškou; 

         s výučním listem; 

         se zkráceným studiem; 

         ze skupiny umění a užitného umění, kde se koná talentová zkouška (2. 1. – 15. 1. a 

15. 1. – 31. 1. 2017). 

Každý žák má možnost podat si dvě přihlášky na střední školu. Jednotnou zkoušku 

přitom může konat na každé z těchto škol, ovšem ve stejném pořadí, v jakém školy uvedl v 
přihlášce – první školu v pořadí v prvním řádném termínu a druhou školu v pořadí v druhém 

řádném termínu. Vždy se bude zohledňovat lepší výsledek (tedy 1. řádného, nebo 2. 

řádného termínu). Může nastat neočekávaná závažná situace, například onemocnění, které 
znemožní žákovi se v řádném termínu ke zkouškám dostavit. Ani v tuto chvíli není nic 

ztraceno. Po včasné omluvě řediteli školy, na kterou se žák hlásí, může využít náhradní 
termín zkoušky. 

 



 

 

Průběh a hodnocení jednotné přijímací zkoušky: 

Jednotné přijímací zkoušky se skládají z českého jazyka a matematiky, obě 

mají formu didaktického testu. 

Zákon umožňuje středním školám a gymnáziím vedle jednotných přijímacích zkoušek 

vypsat i vlastní přijímací zkoušku. V takovém případě tvoří výsledek z jednotných 
přijímacích zkoušek minimálně 60 % celkového hodnocení uchazeče (u sportovních 

gymnázií minimálně 40 %). 

Při přijímacích zkouškách obdrží uchazeč dva dokumenty: 

         testový sešit – obsahuje základní informace o didaktickém testu a zadání 

         záznamový arch – slouží k zápisu odpovědí 

  
Přehled základních údajů k dílčím částem jednotných přijímacích zkoušek 2017: 

Každá část zkoušky (český jazyk a literatura, matematika) má vlastní počet úloh, svůj čas na 
vypracování a doporučený minimální počet bodů potřebných pro přijetí. V obou předmětech 

lze získat maximálně 50 bodů. Za špatné odpovědi se body neodečítají. 
 Přehled základních údajů k dílčím částem jednotných přijímacích zkoušek 2017 pro žáky 

5. tříd ZŠ (k nahlédnutí v samostatném okně) 

 Přehled základních údajů k dílčím částem jednotných přijímacích zkoušek 2017 pro žáky 

7. tříd ZŠ (k nahlédnutí v samostatném okně) 

 Přehled základních údajů k dílčím částem jednotných přijímacích zkoušek 2017 pro žáky 

9. tříd ZŠ (k nahlédnutí v samostatném okně) 

Všechny odpovědi se musí zanést do záznamového archu. Přestože se odevzdává i testový 

sešit, jakékoli postupy a výsledky zapsané na něm do hodnocení nespadají. 
  
Tipy na přijímací zkoušky: 
  
S blížícími se přijímacími zkouškami stále přibývá přípravných materiálů či kurzů, které mají 

dopomoci k jejich úspěšnému složení. Ne všechny však obsahují vše, co žáci potřebují vědět. 
A na co byste při výběru knihy či kurzu měli dávat pozor: 
 Dozvíte se, jak přijímací zkouška probíhá a jak je hodnocená? 

 Obsahuje příprava všechny náležité oblasti učiva? 

 Odpovídá počet úloh v ukázkových testech počtu úloh zadávaných CZVV?  

Přijímací zkoušky v roce 2017 se konají podle zcela nových pravidel. Abyste u zkoušek byli 
úspěšní, je důležité zjistit si veškeré dostupné informace o průběhu, podobě a obsahu 

zkoušky. Připravili jsme pro Vás publikaci, která Vás seznámí 
s průběhem zkoušky, umožní Vám procvičit si jednotlivé oblasti učiva a následně 

si vyzkoušet přijímací zkoušky nanečisto. Součástí příručky je klíč se správnými 

odpověďmi a na webových stránkách naleznete ke stažení záznamové archy k jednotlivým 
cvičným testům. 
  

         TESTY 2017 pro žáky 5. a 7. tříd ZŠ z matematiky 

         TESTY 2017 pro žáky 5. a 7. tříd ZŠ z českého jazyka 

         TESTY 2017 pro žáky 9. tříd ZŠ z matematiky 

         TESTY 2017 pro žáky 9. tříd ZŠ z českého jazyka 

  
 

 

 

 

http://www.didaktis.cz/Data/files/Ke%20stazeni/Testy%202017/P%C5%99ij%C3%ADmac%C3%AD%20zkou%C5%A1ky%202017%20na%208let%C3%A9%20gymn%C3%A1zium.pdf
http://www.didaktis.cz/Data/files/Ke%20stazeni/Testy%202017/P%C5%99ij%C3%ADmac%C3%AD%20zkou%C5%A1ky%202017%20na%208let%C3%A9%20gymn%C3%A1zium.pdf
http://www.didaktis.cz/Data/files/Ke%20stazeni/Testy%202017/P%C5%99ij%C3%ADmac%C3%AD%20zkou%C5%A1ky%202017%20na%206let%C3%A9%20gymn%C3%A1zium.pdf
http://www.didaktis.cz/Data/files/Ke%20stazeni/Testy%202017/P%C5%99ij%C3%ADmac%C3%AD%20zkou%C5%A1ky%202017%20na%206let%C3%A9%20gymn%C3%A1zium.pdf
http://www.didaktis.cz/Data/files/Ke%20stazeni/Testy%202017/P%C5%99ij%C3%ADmac%C3%AD%20zkou%C5%A1ky%202017%20na%204let%C3%A9%20obory.pdf
http://www.didaktis.cz/Data/files/Ke%20stazeni/Testy%202017/P%C5%99ij%C3%ADmac%C3%AD%20zkou%C5%A1ky%202017%20na%204let%C3%A9%20obory.pdf
http://didaktis.cz/GoodsDetail_LS.asp?nDepartmentID=69&nGoodsID=1856&nLanguageID=1
http://didaktis.cz/GoodsDetail_LS.asp?nDepartmentID=69&nGoodsID=1855&nLanguageID=1
http://didaktis.cz/GoodsDetail_LS.asp?nDepartmentID=69&nGoodsID=1854&nLanguageID=1
http://didaktis.cz/GoodsDetail_LS.asp?nDepartmentID=69&nGoodsID=1853&nLanguageID=1

