
Milá paní ředitelko, pane řediteli, 
 
chceme Vás informovat o výsledcích Vašich žáků, kteří skládali mezinárodní Advanced 
Placement (AP) zkoušky a studovali v online kurzech u nás, v CTM. Předně bychom rádi 
napsali, že jsme všichni naprosto nadšení z výsledků, kterých naši studenti dosáhli, protože 
se zařadili mezi světovou špičku. Jsme na ně náležitě pyšní a věříme, že budete i Vy! 
 
V letošním roce se AP zkoušky výjimečně kvůli pandemii skládaly od května do srpna, 
prezenčně i online. Celkem zkoušku skládalo 105 studentů, kteří se připravovali na složení 
zkoušky v CTM Online kurzech a při zkouškách excelovali. Průměrná dosažená známka je 
3,96. To je skvělý výsledek. AP zkoušky se hodnotí na škále 1 až 5, při čemž 5 je známka 
nejlepší. Celá řada zahraničních vysokých škol přiděluje studentům za AP zkoušky kredity 
a/nebo promíjí po vstupu na univerzitu účast v odpovídajících kurzech dle oboru zkoušky, 
pokud student za AP zkoušku získal hodnocení 3 a vyšší. To jen dokládá, že výsledek 3,96 
je opravdu excelentní.  
 
V roce 2019 studenti CTM dosáhli průměrného výsledku 4,16, nutno ale poznamenat, že 
letos se studenti museli popasovat s nečekanými podmínkami danými covidem, nároky 
distanční výuky a řadou dalších komplikací. Letošní celosvětové skóre ještě neznáme, ale už 
teď je jasné, že naši studenti opět dokazují, že patří mezi špičku.  
 
Studenti CTM předčili celosvětový průměr ve většině oborů zkoušek AP. Všem studentům 
gratulujeme k tak úžasným výsledkům a věříme, že usilovná práce se zúročí nejen při 
přijímacích zkouškách na vysněné univerzity, ale i při dalším studiu. Všichni studenti se 
mohou pyšnit perfektní odbornou angličtinou, schopnostmi samostudia a time managementu 
a také dalšími studijními dovednostmi, které studenti běžných škol získávají postupně a 
často až při studiu na vysoké škole. 
 
Například u zkoušky AP Biology je průměrná celosvětová známka 2,83 a studenti CTM mají 
průměrnou známku 3,62, přičemž dva studenti dosáhli na nejlepší známku 5 a pět studentů 
na známku 4. A to je v konkurenci dalších 231 075 studentů skládajících stejnou zkoušku 
perfektní výsledek. 
 
Pokud Vás zajímají všechny výsledky zkoušek podle předmětů, podívejte se k nám na web / 
https://ctm-academy.cz/mezinarodni-zkousky/zpravy/studenti-ctm-kteri-absolvovali-ap-
zkousku-patri-jednoznacne-ke-svetove-spicce /.  
 
A ještě jedna informace týkající se certifikátů. Všem studentům, kteří AP zkoušky u nás 
skládali, jsme zaslali tištěné certifikáty domů. Někteří studenti potřebují dokládat složení 
zkoušky elektronicky na univerzitách, kam se hlásí – těm zasíláme elektronickou verzi. 
Zkrátka se studenty jsme v kontaktu a snažíme se vyhovět všem požadavkům, abychom jim 
ulehčili administrativu spojenou s přihlašováním a přechodem na univerzity.  
 
Pochlubte se výsledky Vašich studentů rodičům a mladším studentům, pro které tato zpráva 
může být velmi motivační. 
 
Těšíme se na další studenty z Vaší školy!  
 
Za CTM  
 
Jeanne Bočková 
ředitelka 
 
 
www.ctm-academy.cz 
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Výsledky studentů Vaší školy: 
 
 
jméno                          zkouška                                                                                výsledek 
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