
POZVÁNKA K E  KONÁNÍ JEDNOTNÝCH T E ST Ů  V R ÁMCI JEDNOTNÉ PŘIJÍMA CÍ ZKOUŠKY 
DO MA TUR I TNÍCH OBO R  Ů ST�EDNfHO VZDÉLÁVÁNf - VZOR

Jméno a příjmení uchazeče: 

Datum a místo narození: 

Evidenční číslo přihlášky: 

E-mail:

PUP
1 >

: Obor vzdělání: Gymnázium 79-41-K/81 

Termín konání jednotné zkoušky 1. termín
. . -

. 

Didaktický test z predmětu 
. 

Misto konáni jednotné zkoušky 
,. 

Matematika Název školy: EKO Gymnázium a SOŠ Multimediálních studií, Jiřího náměstí 1/8 

Český jazyk a literatura 

Poděbrady 
Adresa konáni zkoušky: Na Hrázi 742, 29001 Poděbrady 

• Informace na pozvánce si pečlivě překontrolujte. Zaměřte se zejména na jméno a příjmení, datum a místo narození.

• Dostavte se na adresu konání testů v čase:

Zkušebniučebna 
2) Datum čas 

konání zahájení 

305 9.6.2020 08:30 

305 9.6.2020 10:55 

Uchazeč koná jednotné testy pouze v jednom terminu, a to ve škole uvedené na jeho přihlášce jako 1. v pořadí. Ve škole uvedené na přihlášce jako 2. v pořadí koná uchazeč testy pouze

v případě, že na škole uvedené jako 1. v pořadí se testy nekonají (např.učební obor). Pořadí škol neurčuje preferenci!

ZÁKLADNf INFORMACE K JEDNOTNÝM TESTŮM 

Matem.Uka 
.. " . festw iazvk a literatura 

Celkový maximální počet bodů: 

časový limit konání testu: 

• 3) 
Povolené pomucky 

50 

85 minut 

Rýsovací potřeby a psací potřeby, 
zejména modře či černě píšící 
propisovací tužka pro zápis 
do záznamového archu. Užívání 
kalkulátoru a tabulek není povoleno. 

Celkový maximální počet bodů: 

časový limit konáni testu: 

• 3) 
Povolené pomucky 

1> Přiznané uzpůsobeni podmlnek pro konáni zkoušky, zkratka je složena z typu uzpůsobeni a časového navýšeni v procentech.

50 

70 minut 

Psací potřeby, zejména modře 
či černě píšící propisovací tužka 
pro zápis do záznamového archu. 

2> Označeni zkušebnl učebny mohlo být použito pouze pro plánování v informačnlm systému. Skutečné umístění učebny na dané adrese stanovuje ředitel přlslušné školy. 
3l Uchazeči s PUP mohou navíc využlvat kompenzační pomůcky uvedené v doporučení školského poradenského zařlzeni. Použitlm kompenzačních pomůcek nesmi uchazeči se speciálnlmi vzdělávaclmi potřebami
vzniknout neoprávněná výhoda při konání přijímací zkoušky; mezi kompenzačnl pomůcky nepatří encyklopedie, Matematicko-fyzikálnl a chemické tabulky, kalkulačka, Pravidla českého pravopisu a Slovnlk 
spisovné češtiny. 




