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Vážená paní ředitelko,
Vážený pane řediteli,
stejně jako v uplynulých letech bude i letos CZVV organizovat výběrovou zkoušku z matematiky
Matemetika+ v souladu s Vyhlášením pokusného ověřování znalostí středoškolské matematiky
podle katalogu požadavků pro výběrovou zkoušku z matematiky na školní rok 2016/2017 a
další, čj. MSMT-33785/2015-1 ze dne 15. března 2016. Informace k této zkoušce naleznete
zde: http://www.novamaturita.cz/matematika-1404036723.html.
Matematika+ je nepovinná výběrová zkouška pro žáky závěrečných maturitních ročníků.
Přihlásit se k ní mohou v termínu od 2. do 15. ledna 2019 prostřednictvím Výsledkového portálu
žáka (zde https://vpz.cermat.cz).
Zkouška se koná formou didaktického testu, čas konání zkoušky je 150 minut pro žáky bez
přiznaného uzpůsobení podmínek pro konání zkoušky. Katalog požadavků ke zkoušce
Matematika+ naleznete v odkazu uvedeném výše.
Matematika+ je nepovinnou výběrovou zkouškou, proto nemá její výsledek žádný vliv na
výsledek maturitní zkoušky a nebude uveden na maturitním vysvědčení. Jako doklad o
absolvování zkoušky obdrží žáci Výpis výsledků didaktického testu z Matematiky+ elektronicky
podepsaným e-mailem.
Budu velmi ráda, když informaci o zkoušce předáte svým žákům. Upozorněte je prosím, že její
úspěšné absolvování zohledňuje řada vysokých škol zaměřených především na technické,
matematické, ekonomické nebo přírodovědné obory. Aktuální seznam fakult těchto vysokých
škol bude uveřejněn v prosinci 2018 na stránkách www.novamaturita.cz. V posledních dvou
letech byli nejúspěšnější žáci i jejich učitelé pozváni do Senátu Parlamentu ČR a oceněni.
Také bych Vám ráda sdělila, že ilustrační testy jednotné přijímací zkoušky z matematiky a
českého jazyka a literatury zpřístupníme školám v IS CERTIS dne 14. ledna 2019. Na
webových stránkách CZVV pak budou testy zveřejněny dne 8. února 2019.
Předem Vám děkuji za spolupráci.
S přáním hezkého dne
RNDr. Michaela Kleňhová
ředitelka CZVV
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