
TO DÁŠ! PŘIJÍMAČKY NANEČISTO

ZKOUŠKA MINUTU 
PO MINUTĚ



CO PROBEREME
- PŘÍPRAVA DO ZKOUŠKY: co se (do)učit a jak procvičovat  

- COVID TESTOVÁNÍ: nutné pro účast na zkoušce  

- PŘÍPRAVA NA DEN D: sbalení věcí, poslední učení, jak odpočívat 

- PRŮBĚH ZKOUŠKOVÉHO DNE: cesta, co se bude dít ráno a mezi testy 

- ODPOLEDNE D1 & PŘED D2: na co se soustředit, co dělat 

- VÝSLEDKY A CO DÁL



ČASOVÁ OSA DO PŘIJÍMAČEK
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle



ČASOVÁ PŘIJÍMAČEK
Pondělí Úterý



📚UČENÍ
> DĚLÁM SI TESTY – 1 den = 2 testy

> NŮŽKOVÁ METODA

> VRACÍM SE KE STARÝM ZADÁNÍM

> POUČUJI SE Z CHYB



Personalizovaná příprava

•Kompletní 
přijímačkové dny, 
které jste ještě 
nedělali! 

•Pokrytí všech 
typových úloh



Nůžková metoda
1. Co mám špatně?  

• Audit otázek 

• Seskupení dle témat / typu 

2. Kde se to dozvím správně? 

• Videorozbor, učebnice, webinář, učitel, rodič, 
kartičky… 

3. Už to mám správně? 

• zelená – oranžová – červená obálka



Z čeho mám čerpat?

https://kurzy.ssgh.cz/
procvicovaci-zona/



CO DĚLÁM ŠPATNĚ?

> Buď upřímný  
a konkrétní

> Vrať se k testům  
a udělej si audit otázek

> Vznikne ti tak 
super úkolníček  
k procvičení



⏰ MYSLETE NA ČAS
> Naučte se si čas měřit a kontrolovat sami

> U zkoušky by měly být funkční hodiny, 
ale nemusí zde být časomíra!

> Na tabuli bude čas konce a 10 min. před koncem 
budete upozorněni



🎯AKTIVUJ KRÁTKODOBOU PAMĚŤ 

> Opakuji omezené množství látky, které mi NEJDE

 > Procházím časté chytáky – 👀 koukni na záznam 
přednášky o chytácích

 > Nezahlcuji se a učím se, jak je to správně

 > Ideální jsou opakovací kartičky & říkat si postupy



🦠POVINNÝ COVID TEST
> ANTIGENNÍ NEBO PCR

> MAX. 7 DNÍ STARÝ

> MUSÍ BÝT S POTVRZENÍM, NELZE MÍT DOMÁCÍ

> DOPORUČUJEME AG TEST VE ČT 29. / PÁ 30. 4.



🦠POVINNÝ COVID TEST
> V RÁMCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

> VE ZDRAVOT. ZAŘÍZENÍ: DOPORUČUJEME

> JAKO SAMOPLÁTCI (PCR TEST)

> POTVRZENÍ (PÍSEMNĚ) MUSÍTE MÍT NA OBA 
TERMÍNY ZKOUŠKY



🎒VĚCI S SEBOU I.
Pozvánka ke zkoušce 

Vytištěný negativní covid test (mějte kopii, SŠ si ale test nenechává) 

Průkaz totožnosti s fotkou (občanka, pas) 

Respirátor FFP2 (2x) – dodržujte pravidla  

Peněženka 

Klíče 

Nabitý telefon 

Hodinky (analogové, digitální), ale NE chytré 



🎒VĚCI S SEBOU II.
Propiska / mikrofix 3x (černá, modrá) 

Zvýrazňovače 3 různé barvy 

Obyčejná tužka / mikrotužka 2x 

Guma 

(Ořezávátko) 

Trojúhelník s ryskou 

Pravítko 

Kružítko 2x 

Úhloměr 

> nesmíte mít penál, doporučujeme průhledný obal
> na stole pouze pomůcky, hodinky a voda – zbytek 
v batohu



🎒VĚCI S SEBOU III.
Láhev s vodou bez etikety 

Svačina na přestávku (cukr, tuk, bílkovina) 

Knížka, časopis na přestávku 

Sluchátka 

Kapesníky 

Antibakteriální gel 

Svetr / Bunda 

Brýle / Léky 



😴 VEČER PŘED ZKOUŠKOU
Nachystat si hromádku oblečení na ráno 

Zkontrolovat zabalený batoh 

Pozorně přečíst pozánku (kdy a kde mám být) 

Naplánovat si ranní trasu 

Rozmyslet si snídani (objednat si u rodičů :-)) 

Připomenou si, jak jsem dobrý / dobrá! 

Jít brzy spát



DEN D 
> Vstanu + snídám (nechoďte 
s prázdným žaludkem)

> Neřešte ostatní ( jak kdo 
vypadá, co říkají spolužáci) 

> Dostatek času na cestu

> Mám opravdu všechno?





JAK TO BUDE PROBÍHAT?
> Registrace (příchod do školy)

> Sezení & příprava pomůcek

> Příchod do třídy

> Vše ostatní uklidím & vypnu

> Čekám na začátek administrace



1. RÁNO + MATEMATIKA
> Kontrola totožnosti

> Rozdání archů + podpis 
prezenčky + zapečetěných 
zadání

> Kontrola pomůcek

> Čtení instrukcí

> Začátek psaní matematiky 



2. PŘESTÁVKA
> Trvá 60 minut

> Svačina a WC

> Odpočívám

> Nejsem na mobilu

> Nevolám všem a nehroutím se



3. PO PAUZE + ČEŠTINA
> Kontrola totožnosti

> Rozdání archů + 
zapečetěných zadání

> Kontrola pomůcek

> Čtení instrukcí

> Začátek psaní češtiny 

> Konec a můžu domů! 😍



SITUACE
> Mám stres a “okno”

> Mám dotaz

> Potřebuju na záchod

> Skončil/a jsem dřív

> Nestíhám



🤷MEZI ZKOUŠKAMI
> Nehroutím se, nic si nevyčítám, neporovnávám se

> Zamyslím se nad strategií

> Můžu si test přeřešit a poučit se z chyb

> Budeme pro vás 3. 5. vysílat + řekneme správné výsledky

> Nachystám se obdobně na druhý den



HOTOVO, MÁTE 
TO ZA SEBOU!

někoho však mohou čekat 
ještě školní části zkoušek….



Další důležité termíny

• 19. 5. – 21. 5. vyhlášení 
výsledků přijímaček 

• 2. – 4. 6. odevzdání 
zápisového lístku 

• náhradní termíny 

• případná 2. kola 
přijímacího řízení

Již vyhlášeno MŠMT:

1. náhradní termín: 
2. června 2021 
čtyřleté obory vzdělání včetně 
nástavbového studia 

2. náhradní termín: 
3. června 2021 
čtyřleté obory vzdělání včetně 
nástavbového studia 



Ničeho se neboj!  

Zvládneš víc, než si 
myslíš! 



DOTAZY?


