
DOPORUČENÍ PRO SKLÁDÁNÍ 
ZKOUŠKY DISTANČNÍ FORMOU

Obecně o konání zkoušky

 3 Zkouška trvá poměrně dlouho (v závislosti na typu zkoušky).

 3 Po dobu trvání zkoušky není možné opustit místnost, přerušit konání zkoušky (udělat si přestávku)  

a stejně tak není možné ani zastavit časomíru testu.

 3 Před samotnou zkouškou doporučujeme navštívit toaletu.

Technické zajištění zkoušky

 3 Nevyhnutelným předpokladem pro vykonání zkoušky je stabilní a kvalitní internetové připojení.

 3 Doporučejeme mít PC (notebook) plně nabitý, resp. mít ho po celou dobu zapojený do elektrické sítě.

 3 Mobil, jehož prostřednictvím probíhá videopřenos, je dobré mít plně nabitý.

 3 Videopřenos může u starších mobilů se slabou baterií rychle vyčerpat kapacitu baterie, doporučujeme ho 

mít připojený na nabíječku, resp. mít připravenou nabíječku na mobil tak, aby byla dostupná bez nutnosti 

změny umístění mobilu (např. připravit prodlužku, pokud není zásuvka poblíž).

 3 Videopřenos spotřebuje velké množství dat, doporučujeme tedy připojit mobil na WiFi a nepoužívat datový 

paušál.

 3 Je třeba vypnout zvonění a vibrace na mobilu.

Prostor konání zkoušky

 3 Je nezbytné mít připravený čistý stůl, uklidit z něho všechny papíry a knihy, resp. připravit prázdné místo, 

kde bude zkouška probíhat.

 3 Místo na umístění mobilu je třeba připravit tak, aby byla po celou dobu konání zkoušky vidět tvář účastníka, 

ruce, pracovní plocha, monitor a klávesnice. Doporučujeme umístění zboku, např. na poličce ve vzdálenosti 

cca 2 m. Umístění je dobré si vyzkoušet dopředu tak, aby na zkoušce bylo správně připraveno. Mobil by měl 

být současně umístěn stabilně, aby nespadl. Je možné použít například stojan nebo knihu.

 3 Důležitá je dobře osvětlená místnost.

 3 Doporučujeme mít připravený pohár s vodou (nebo jiným nápojem).

Pomůcky ke zkoušce

 3 Je potřeba mít připravený čistý nepopsaný list papíru (ne blok ani sešit).

 3 Je dobré mít připraveno víc per na psaní.

 3 Důležité je připravit si klasickou kalkulačku (ne mobil, ne tablet, resp. žádné smart 

zařízení).

 3 Není možné používat smart hodinky.


