
Milí rodiče,
nový rok je tu a přijímací zkoušky 2022 jsou jen za pár otočením kalendáře. Pořád je ale čas 
na kvalitní přípravu. Obraťte se na SCIO, stejně jako to udělalo více než 200 000 dětí před vámi. 
Níže najdete důležité termíny, tipy pro vás, jakou zvolit přípravu a také úlohu na procvičení pro 
vašeho budoucího středoškoláka.

Svěřte přípravu do rukou profesionálů a nemusíte se bát 
konkurence dalších 80 000 dětí, které se letos budou hlásit 
na střední školy a gymnázia.

www.scio.cz/prijimacky

Jak na tom vaše dítě je?

Zjistěte nejprve, jak je na tom vaše dítě v českém jazyce i matematice a zkuste si online test 
zdarma | vyzkoušet na www.scio.cz/zdarma

Co nepropásnout:

16. ledna 2022 uzávěrka přihlášek na Přijímačky nanečisto, které se konají 29. ledna na 
vybraných místech | přihlásit se na www.scio.cz/prijimackynanecisto

6. února 2022 uzávěrka přihlášek na Intenzivní porci přípravy – dvouměsíční přípravný program 
složený z tištěné a online přípravy | přihlásit se www.scio.cz/porce

4. března 2022 uzávěrka intenzivních měsíčních přípravných kurzů s lektorem | 
přihlásit se na www.scio.cz/pripravnekurzy

TIP

https://www.scio.cz/prijimaci-zkousky-na-ss/on-line-test-zdarma/index.asp
https://www.scio.cz/prijimaci-zkousky-na-ss/prijimacky-nanecisto/index.asp
https://www.scio.cz/prijimaci-zkousky-na-ss/pravidelna-porce-pripravy/index.asp
https://www.scio.cz/prijimaci-zkousky-na-ss/prezencni-kurzy/index.asp


Jak naplánovat přípravu od pololetí

Pololetí se blíží, jistě vás zaměstnávají písemky a závěrečná hodnocení. Pokud plánujete začít 
s přípravou od druhého pololetí, vyberte si takovou přípravu, která bude vašemu školákovi ušitá 
na míru. Zvolte kvalitní produkt a hlavně formu, která vám bude časově vyhovovat.

Co v přípravě dělat?
• vytvořit si plán
• zjistit, jak vypadají zkoušky a vybrat si vhodnou formu tréninku
• zkuste si přijímačkový den nanečisto
• nezapomeňte si nechat volný čas na odpočinek i zábavu
• myslet pozitivně, protože ať už přijímačky dopadnou jakkoli, dítě musí mít v rodičích pocit 

opory
• stanovit si náhradní plán, když se na vysněnou školu nedostanete – můžete jít jinam nebo 

třeba za rok přestoupit

Co v přípravě nedělat?
• naplánovat dítěti intenzivní přípravu na všechny volné chvíle
• vyvolat pocit, že zkoušky jsou zlomovým okamžikem v životě dítěte
• dávat najevo očekávání úspěchu

www.scio.cz/prijimacky



www.scio.cz/prijimacky

Volba přípravy

Jak je na tom vaše dítě?

Prvním krokem v přípravě je zhodnocení toho, jak je na tom vaše dítě s českým jazykem 
a matematikou. Avšak znalosti v těchto předmětech nejsou vše, důležité je umět se orientovat 
v přijímačkovém testu a umět řešit jednotlivé typy úloh. Tím nejlepším ukazatelem je srovnání 
s vrstevníky například na Přijímačkách nanečisto. Absolvovat je můžete několikrát a sledovat tak 
pokroky v přípravě.

Nejbližší termín Přijímaček nanečisto je 29. ledna a hlásit se můžete už teď |
přihlásit se na www.scio.cz/prijimackynanecisto

Efektivní příprava

Aby se vaše dítě seznámilo se všemi typy úloh a naučilo se je řešit, doporučujeme zvolit 
dlouhodobou koncepční přípravu, a to buď v kolektivu dalších dětí pod vedením lektora 
na přípravných kurzech, nebo při řízeném samostudiu v rámci Intenzivní porce přípravy.

Pokud se chcete připravovat ve vlastním tempu, v čase, který vám vyhovuje, Intenzivní porce 
přípravy zahrnuje vše, co k tomu potřebujete. Kombinace tištěných materiálů s online přípravou 
s podrobným harmonogramem, díky kterému se neztratíte. Mysleli jsme i na to, aby příprava 
děti bavila, a proto v porci najdete motivační samolepky a naše kreslené průvodce.

Přípravné kurzy Scio | www.scio.cz/pripravnekurzy

Intenzivní porce přípravy | www.scio.cz/porce

Scio:Doučování

Potřebuje si vaše dítě vylepšit známku, připravit se na písemku nebo prohloubit znalosti 
v daném předmětu?  Pak je ideální zvolit cestu individuálního online doučování. Vyberte si 
lektora a doučování přesně podle vašich představ | vybrat si na www.sciodoucovani.cz

Příprava 
i doučování

https://www.scio.cz/prijimaci-zkousky-na-ss/prijimacky-nanecisto/index.asp
https://www.scio.cz/prijimaci-zkousky-na-ss/prezencni-kurzy/index.asp
https://www.scio.cz/prijimaci-zkousky-na-ss/pravidelna-porce-pripravy/index.asp
https://www.sciodoucovani.cz


www.scio.cz/prijimacky

Procvičte si český jazyk

Do které z následujících vět patří podle pravidel českého pravopisu ě místo hvězdičky?

A) Chovejte se vždy slušně a skrom*.
B) Ob*vení této jeskyně nás překvapilo.
C) Tehdy nám opravdu ob*tavě pomohl.
D) Kvůli uzavírce jsem museli část obce ob*t.

Už víte, jaká možnost je správně? Pokud ne, tak nečtěte následující řádky a nejprve si zkuste 
úlohu vyřešit sami.

Do možnosti A je třeba k tomu, aby byla správně, doplnit -ně, můžeme si říct skromný, kde 
-mn- slyšíme. Do možnosti B je nutné doplnit -je-, slovo objevení je od slova objev, které 
vzniklo přidáním předpony ob- k základovému slovu jev. Mezi možností C a D je rozdíl v tom, 
že v možnosti C je slovo odvozeno od slova oběť, a proto do něj musíme doplnit ě, zatímco 
v možnosti D máme slovo objet, které je odvozené předponou ob- od základového jet.

Jsme tu pro vás

Máte-li otázky týkající se přípravy na přijímací zkoušky, napište nám na scio@scio.cz nebo 
volejte na 234 705 555. Na našem webu najdete i chat, na kterém jsme vám k dispozici 
ve všední dny od 9 do 17, v pátek do 16 hodin. A nezapomeňte sledovat naši facebookovou 
stránku Jdeme na gympl.


