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Jedním z velkých milníků je pro 
každého rozhodně i přijímací řízení na 
střední školu. Zároveň je tento milník 
ale také velkou zátěží na psychiku. 

1. Rozvrhněte si učivo
Pokud víte, kolik vám zbývá času 

do přijímaček, je důležité si správně 
rozvrhnout učení. Dejte si na každý 
předmět přesný čas a snažte se v něm 
učení věnovat naplno. Obvykle bývá 
nejlepší možností začít tím, co nám 
jde nejméně a kde máme mezery. 

2.  Neučte se zbytečně
Buďte efektivní a udělejte si ve 

věcech systém. Snadno totiž může 
dojít k tomu, že nad učením prosedí-
te hodiny a výsledek nikde. Zjistěte 
čas, kdy se vám nejlépe učí. Je to ráno? 
Odpoledne? Večer?

Mezi učením si dělejte pravidelné 
pauzy, díky kterým si oddychnete a 
po jejich skončení se lépe soustředí-
te.

3.  Prostudujte si stránky školy
Nezapomeňte navštívit stránky 

školy, na kterou se hlásíte. Velká část 
z nich dává k dispozici přijímací tes-
ty z předchozích let.

4.  Přihlaste se na kurzy
Procvičit látku, kterou potřebu-

jete, ale také si vyzkoušet přijímač-
ky nanečisto můžete na přípravném 
kurzu. Určit si zde můžete například 
i to, která látka vám dělá problém a 
chcete se na ni zaměřit.

5.  Zkuste si přijímačky doma
U zkoušek sehrává velkou roli také 

stres z omezeného času, který u při-
jímaček je. 

Odbourat ho můžete tak, že si připra-
víte otázky, které by u zkoušek mohly 
být, a to i ve stejném počtu, zapnete si 
stopky a uvidíte, jak vše zvládnete.

6. Dejte si oddech
Těsně před zkouškou už není nejlep-

ší nápad se učit. Nemá cenu se snažit 
něco dohnat na poslední chvíli. Pokud 
si ještě večer před zkouškou budete 
zkoušet test, může vás to jen více zner-
vóznět a vyvolat zbytečný stres.

7. Podpora okolí a rodičů
V den samotné zkoušky je pak 

důležité nejen zachovat chladnou hla-
vu, ale mít podporu v rodičích a blíz-
kých. Říkejte si, že jste při přípravě 
udělali vše, co jste mohli, a dobře to 
dopadne. Zachovejte si chladnou hla-
vu a zbytečně nepropadejte panice.

Hodně štěstí! -vd-

„Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní 
opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost.“ 
 Jan Amos Komenský

Přijímačky volají
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