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Seznam vysokých škol akceptujících nepovinnou zkoušku 

Matematika+ 

*Seznam je průběžně aktualizován. 

VYSOKÁ ŠKOLA FAKULTA ZPŮSOB 

Univerzita Karlova 
v Praze 

Matematicko-fyzikální 
fakulta 

Prominutí přijímací zkoušky. 

Pedagogická fakulta Prominutí přijímací zkoušky. 

České vysoké učení 
technické v Praze 

Fakulta stavební 
Prominutí přijímací zkoušky z matematiky 
vykonáním MATEMATIKY+ s prospěchem 

výborně až dobře. 

Fakulta 
elektrotechnická 

Prominutí přijímací zkoušky úspěšným 
vykonáním MATEMATIKY+ s výsledkem výborně 

až chvalitebně. 

Česká zemědělská 
univerzita v Praze 

Technická fakulta 

Prominutí přijímací zkoušky. 
50 nejlepších nově zapsaných studentů, kteří 

konali MATEMATIKU+, obdrží jednorázové 
mimořádné stipendium 5.000 až 10.000 Kč.  
Po úspěšném absolvování prvního semestru 
studia obdrží prvních 5 studentů v žebříčku 

úspěšnosti „Matematika+“ mimořádné 
stipendium ve výši 10.000,- Kč, ostatní pak 

5.000,- Kč. 

Masarykova 
univerzita 

Přírodovědecká 
fakulta 

Prominutí přijímací zkoušky u programů 
Matematika, Fyzika, Aplikovaná fyzika a 

Experimentální biologie obor Matematická 
biologie. 

Fakulta informatiky Prominutí přijímací zkoušky. 

Vysoké učení 
technické v Brně  
(Bonifikace za MA+, 

stipendium 6 000,-Kč pro 
500 nejlepších studentů) 

Fakulta informačních 
technologii 

Žádost o přednostní přijetí uchazeče, který u 
MATEMATIKY+ dosáhl percentil 60 nebo více. 

Fakulta strojní Prominutí přijímací zkoušky. 

Fakulta elektroniky a 
komunikačních 

technologií 

Individuální posouzení žádosti o prominutí 
přijímací zkoušky na základě výborného 

výsledku z Matematiky +. 

Západočeská 
univerzita v Plzni 

Fakulta 
elektrotechnická 

Bodová bonifikace u přijímacího řízení. 

Fakulta strojní Bodová bonifikace u přijímacího řízení. 

Fakulta pedagogická 
Zohlednění MATEMATIKY+ v programu 

Přírodovědná studia oboru Matematická studia.  

  



VŠ akceptující zkoušku Matematika+  aktuální ke dni*: 19. 12. 2016 

 

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání 
Jeruzalémská 957/12, 110 00 Praha 1, tel.: +420 224 507 507 

www.cermat.cz, www.novamaturita.cz 

Univerzita Hradec 
Králové 

Fakulta informatiky a 
managementu 

Prominutí přijímací zkoušky u programů 
Systémové inženýrství a informatika 

(obor Informační management) a 
Aplikovaná informatika (stejnojmenný 

obor). 

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní 
Bonifikací za úspěšné složení 

MATEMATIKY+. 

Technická univerzita 
v Liberci 

Fakulta mechatroniky, 
informatiky a mezioborových 

studií 

Prominutí přijímací zkoušky vykonáním 
MATEMATIKY+ s výsledkem výborně až 

dobře. 

Fakulta ekonomická 
Prominutí přijímací zkoušky vykonáním 
MATEMATIKY+ s výsledkem výborně až 

dobře. 

Vysoká škola báňská -
Technická univerzita 

Ostrava 

Fakulta strojní 
Prominutí přijímací zkoušky u programů 

Strojírenství, Technologie letecké dopravy 
a Energetika. 

Fakulta bezpečnostního 
inženýrství 

Prominutí přijímací zkoušky vykonáním 
MATEMATIKY+ s prospěchem výborně až 

dobře. 

Ostravská univerzita  Přírodovědecká fakulta 

Jednorázové stipendium: 
MATEMATIKA+ s hodnocením známkou 

1 nebo 2 známkou a současně 
absolvování prvního semestru. 

 

Poznámka: Výše uvedená tabulka obsahuje seznam vysokých škol či jednotlivých fakult vysokých škol, 

u kterých má CZVV informaci, že zohlední výsledky zkoušky MATEMATIKA+ v rámci přijímacího řízení nebo 

stipendijního programu. Rozhodnutí o případném zohlednění výsledku zkoušky MATEMATIKA+ je 

v kompetenci jednotlivých fakult a akademických senátů, které v některých případech ještě nezasedaly. Pro 

informaci zda, a jakým způsobem fakulty budou zohledňovat výsledek zkoušky MATEMATIKA+ 

doporučujeme maturantům sledovat webové stránky jednotlivých vysokých škol, respektive fakult vysokých 

škol. 

 Ke zkoušce MATEMATIKA+ je možné se přihlásit od 2. do 15. ledna 2017 prostřednictvím 
výsledkového portálu žáka na adrese vpz.cermat.cz.  

 

 Bližší informace ke zkoušce MATEMATIKA+ naleznete na www.novamaturita.cz 
 
 

https://vpz.cermat.cz/Info/Uvod.aspx
http://www.novamaturita.cz/matematika-1404036723.html

