
V čem jsou přijímačky pro SPU jiné? 
Na základě doporučení z poradenského zařízení mají žáci s SVP zpravidla nárok na 
prodloužení časového limitu či úpravu podmínek zkoušky (např. mohou být ve třídě 
samotní či použít pomůcky jako zvýrazňovače, čtecí záložku či papíry navíc). 
Prodloužení časového limitu představuje pro řadu žáků s  SVP velkou výhodu.          
Proto je důležité, aby se žák připravoval na zkoušku v podmínkách, které ho v dubnu 
opravdu čekají a více času dokázal využít ve svůj prospěch. 

Jak funguje naše příprava?  
  

Pro rodiče – první kroky: 
Přihlaste se na naši přednášku pro rodiče. Přednáška je zdarma a nad kávou        
a koláčem se na ní dozvíte vše, co potřebujete o přijímačkách a jejich úskalích 
jako rodič vědět. Na přednášku se přihlásíte na www.to-das.cz. 

K jednotlivým krokům přijímacího řízení pořádáme webináře (výběr školy, 
podávání přihlášky, příprava na zkoušky, podání zápisového lístku/odvolání). 

Rádi Vám poradíme v jakékoli fázi přijímacího řízení (např. se správným 
informováním školy o požadovaných úpravách podmínek). Stačí nás kontaktovat 
na e-mailu studenti@to-das.cz či na naší infolince +420 736 276 133. 

Pro žáky s SVU máme zdarma k zapůjčení čtecí záložky (někdy také nazývaná “
dyslektická pravítka”). Stačí si o ně říct ráno na registraci. 

Přijímačky pro žáky s SVP? Společně to dáme!

Jednotné přijímačky jsou o rovných příležitostech pro 
všechny žáky. Jelikož poskytujeme co nejvěrnější simulaci 
jednotné zkoušky, nabízíme žákům se specifickými 
vzdělávacími potřebami (SVP) možnost vyzkoušet si 
jednotnou zkoušku v upravených podmínkách/formátu.  

Pomohli jsme již přes 400 žákům se specifickými 
vzdělávacími potřebami, rádi pomůžeme k přijetí na 
vysněnou střední i dalším. 

Veškeré naše služby pro žáky s SVP nestojí ani o korunu 
navíc. Veškeré informace o přípravě najdete na to-das.cz 

Máte nárok na úpravu podmínek zkoušky? 
Na úpravu podmínek máte zpravidla nárok, pokud máte: 

•  poruchu pozornosti 

•  dysgrafii, dyslexii, dysortografii nebo dyskalkulii 

•  poruchu učení 

•  poruchu chování 

•  pokud jste se dlouhodobě vzdělávali v zahraničí 

•  chronické onemocnění s medikací, která ovlivňuje 
pozornost 

•  poruchu autistického spektra 

•  zdravotní postižení nebo                              
znevýhodnění, které                                       
znevýhodňuje uchazeče                                               
(např. zrakové postižení) 

To dáš! Přijímačky nanečisto pomáhají rodičům všech deváťáků s přípravou a zvládnutím jednotných přijímacích zkoušek.

Vyberete si, kdy 
chcete přijít.

Absolvujete přesnou 
simulaci přijímací 
zkoušky (včetně 

upravených podmínek)

S našimi učiteli si 
projdete postup řešení 
úloh z napsaných testů 

(2x 60 minut výuky).

Okamžitě dostupný 
žebříček umístění      

a pokročilá statistika  
výsledků online.


