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PUBLIKAČNÍ KALENDÁŘ CZVV 

MATURITNÍ ZKOUŠKA – JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ 2020 

1. – 2. června 2020 zadání didaktických testů (vždy v den konání příslušné zkoušky) 

8. června 2020  klíče správných řešení didaktických testů 

17. června 2020  vzorové řešení didaktického testu z matematiky, komentovaná řešení úloh 9. části 

didaktických testů z cizích jazyků a komentované řešení vybraných úloh didaktického 

testu z českého jazyka a literatury 

22. června 2020  analýza výsledků didaktických testů   

27. července 2020  analýza výsledků ústních zkoušek společné části 

31. července 2020 anonymizovaná data, agregovaná data a grafické interpretace dat (na portálu 

s výsledky evaluačních projektů)  

31. srpna 2020  analýza výsledků částí maturitní zkoušky a jednotlivých zkoušek (souhrnná analýza 

výsledků maturitní zkoušky v jarním zkušebním období) 

školní zprávy pro ředitele středních škol  

krajské zprávy pro odbory školství krajských úřadů 

JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA 2020 

8. června 2020 zadání didaktických testů pro čtyřleté obory vzdělání (včetně nástavbových studií) – 

řádný termín 

9. června 2020 zadání didaktických testů pro šestiletá a osmiletá gymnázia – řádný termín 

15. června 2020 klíče správných řešení didaktických testů pro čtyřleté obory vzdělání (včetně 

nástavbových studií) – řádný termín 

16. června 2020  klíče správných řešení didaktických testů pro šestiletá a osmiletá gymnázia – řádný 

termín 

23. června 2020 zadání didaktických testů pro čtyřleté obory vzdělání (včetně nástavbových studií) a 

šestiletá a osmiletá gymnázia – náhradní termín 

26. června 2020 klíče správných řešení pro čtyřleté obory vzdělání (včetně nástavbových studií) a 

šestiletá a osmiletá gymnázia – náhradní termín 
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3. července 2020 analýza výsledků jednotné přijímací zkoušky 

31. července 2020 anonymizovaná a položková data (na portálu s výsledky evaluačních projektů) 

31. srpna 2020  krajské zprávy pro odbory školství krajských úřadů  

školní zprávy pro ředitele středních škol 

školní zprávy pro ředitele základních škol 

31. října 2020 souhrnná závěrečná zpráva pro rok 2020 

MATEMATIKA+ 2020 

3. června 2020 zadání didaktického testu 

10. června 2020 klíč správných řešení didaktického testu 

31. října 2020 hodnotící zpráva za rok 2020 

 

mailto:info@cermat.cz
https://vysledky.cermat.cz/Default.aspx

