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Informace o průběhu

NÁRODNÍCH SROVNÁVACÍCH ZKOUŠEK

(pokyny pro účastníky)
Než se ke zkouškám vypravíte, přečtěte si důkladně tyto informace. Stejně tak doporučujeme přečtení obchodních 
podmínek vztahujících se k Národním srovnávacím zkouškám. Naleznete v nich množství důležitých informací.

https://www.scio.cz/nsz/podminky.asp 

MÍSTO KONÁNÍ ZKOUŠKY

Zkouška pro vás začíná tím, že se nejpozději v čas začátku 

zkoušky dostavíte na místo jejího konání. Adresa budovy, v níž 

zkoušky vykonáte, je uvedena v pozvánce. Věnujte jí zvýšenou 

pozornost! Probíhá-li zkouška ve městě, které dobře neznáte, 

ujistěte se předem, že dokážete budovu včas najít. Údaje 

o vzdálenostech uvedené v pozvánce jsou orientační! V případě 

dotazů nás neprodleně kontaktujte.

Budova se otevírá nejpozději 20 minut před začátkem zkoušky. 

Ve vstupní části budovy najdete vyvěšené abecední 

seznamy účastníků, z nichž zjistíte, ve které místnosti (učebně) 

zkoušku vykonáte. Do budovy nesmí vstoupit kromě 

účastníků zkoušky, administrátorů, koordinátora a osob 

pověřených Scio nikdo další. Pokud vás tedy bude ke zkoušce 

někdo doprovázet, musí počítat s tím, že po celou dobu 

zkoušky zůstane mimo budovu. 

V učebně má každý přesně stanovené místo. Toto místo zjistíte 

podle rozpisu na dveřích místnosti a na tabuli uvnitř, případně 

podle označení místa v učebně vaším kódem napsaným na 

kartičce (kód z pozvánky).

Do učebny se dostaví administrátor a začne vlastní zkouška. 

Administrátoři podle občanských průkazů nebo pasů 

zkontrolují totožnost. Než vyrazíte na zkoušku, ověřte si, zda je 

váš občanský průkaz nebo pas platný! Při kontrole dokladu 

totožnosti bude zkontrolována jeho platnost, vaše rodné číslo, 

fotografie na dokladu a budete požádáni o  podpis do 

prezenčního seznamu. Pokud nebude administrátor zkoušky 

schopen identifikovat vás podle fotografie a podpisu, požádá 

vás ještě o další průkaz (řidičský průkaz, studentský průkaz, 

průkaz MHD apod.).

Vlastníte-li tedy i další průkaz, vezměte si ho pro jistotu také 

s sebou. Pokud jste občanský průkaz ztratil(a) nebo vám byl 

odcizen, musíte předložit potvrzení o jeho ztrátě a jiný průkaz 

s fotografií (např. studentský apod.). V případě prošlé platnosti 

také doklad o vystavení nového OP. 

1. Po kontrole, zda jsou všichni účastníci zkoušky na svých 

místech, rozdají administrátoři účastníkům záznamové archy.

2. Záznamové archy (ZA) jsou připraveny a vytištěny jmenovitě. 

Vždy zkontrolujte, zda jste dostali svůj záznamový arch a 

podepište jej. 

3. Administrátoři zopakují, jak bude zkouška probíhat, 

a zodpoví případné dotazy. Budete-li mít nějaké nejasnosti

týkající se vyplňování záznamových archů nebo další otázky, 

je to poslední příležitost se zeptat. Využijte ji.

4. Před některými zkouškami obdržíte také krátký dotazník. 

Jeho vyplnění by nemělo trvat déle než 3 minuty. Jde pouze 

o statistické šetření a data z dotazníku nebudou mít vliv na 

výsledky zkoušek ani nebudou využita pro komerční účely.

5. V dalším kroku nechají administrátoři účastníky zkon-

trolovat pečeť na obálce se zadáními. Máte-li zájem 

kontrolu provést, neváhejte se o to přihlásit. Stejně tak 

v  jakémkoli z dalších kroků kontroly průběhu zkoušek. 

Každý účastník má právo osobně pečeť zkontrolovat. Po 

kontrole je obálka rozpečetěna a účastníkům jsou rozdána 

zadání zkoušky.

ZAHÁJENÍ ZKOUŠKY

KONTROLA TOTOŽNOSTI

V UČEBNĚ
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POZOR! Přijdete-li pozdě, najdete zamčenou 

budovu a nebudete se moci zkoušky zúčastnit.

! Budete-li mít s sebou mobilní telefon, vypněte 

jej již před vstupem do učebny! Při zkoušce 

znamená jakákoli manipulace s telefonem 

či jeho zazvonění okamžité vyloučení.

! Pokud nepředložíte platný doklad totožnosti, 

bude vám umožněno zkoušku vykonat, ale její 

výsledky nemohou být použity pro potřeby 

přijímacího řízení!



!Pokud jsou zadání zkoušek ve dvou variantách, budou rozdána 

tak, aby účastníci sedící vedle sebe neměli stejné varianty 

zadání. Pokud jsou zadání pouze v jedné variantě, sedí účastníci 

zkoušky v lavici po jednom. Zadání ponecháte ležet na lavici 

zavřené až do chvíle, kdy administrátoři dají pokyn: „Můžete 

začít pracovat". Pak teprve smíte zadání zkoušky otevřít. Od 

tohoto okamžiku máte přesně vymezený časový limit na řešení 

úloh. A od tohoto okamžiku také administrátoři nesmějí 

zodpovídat žádné dotazy.

Pokud v průběhu zkoušky z jakýchkoliv důvodů 

opustíte učebnu, musíte odevzdat svůj záznamový 

arch a již se nesmíte do učebny vrátit. 

Před zahájením zkoušky navštíví učebnu náhradní 

administrátor nebo koordinátor, aby vyfotografoval nebo 

pomocí videokamery natočil rozsazení účastníků v  učebně. 

Pořízeny budou pouze celkové záběry. Fotografie či 

videozáběry jsou po zkouškách archivovány. Jako průkazní 

materiály slouží pouze v  případě zpochybnění totožnosti 

účastníka zkoušky nebo regulérnosti podmínek v učebně. 

V průběhu zkoušky smí do učebny vstoupit pouze koordi-

nátor zkoušek v daném místě, náhradní administrátor, 

popřípadě pracovník pověřený společností Scio, aby 

zkontroloval, že je vše v pořádku, a že zkoušky probíhají dle 

regulí.

1. Před uplynutím vymezeného časového limitu vás admi-

nistrátor upozorní, že zbývá 5 minut do konce zkoušky. 

Pokud budete se všemi úlohami hotovi dříve, můžete si svoji 

práci překontrolovat. Pokud nechcete nebo jste i  s  tím 

hotovi, vyčkejte do ukončení zkoušky. Opustit učebnu bude 

možno až po úplném skončení zkoušky.

2. Na pokyn administrátora „Prosím, ukončete práci“ ne-

prodleně odložte své psací potřeby a v klidu čekejte, až 

administrátoři vaše záznamové archy sesbírají. Ti je pak vloží 

do obálky, kterou zapečetí, a dva z účastníků zkoušky potvrdí 

pečeť svými podpisy. Zadání zkoušky Vám budou ponechána 

a můžete si je odnést domů.

Opustit učebnu lze až poté, co vás k tomu vyzve 

administrátor zkoušky!

3. Po sesbírání záznamových archů  vyzve administrátor dva 

účastníky k vyplnění protokolu o  průběhu zkoušky. 

V případě většího zájmu o vyplnění protokolu, bude dána 

tato možnost všem zájemcům. Vyplnění protokolu není 

povinné, ale pokud budete mít připomínky k průběhu 

zkoušky, využijte ihned na místě této příležitosti! V případě 

dodatečných připomínek se může stát, že situace 

v průběhu zkoušky už nebude moci být přezkoumána a 

případná reklamace průběhu zkoušky by z toho důvodu 

musela být zamítnuta. Případně nás bezodkladně 

kontaktujte telefonicky. Zadání testů jsou Vaše a můžete si 

je po zkoušce odnést.

Tímto je pro vás zkouška skončena.

PO ZKOUŠKÁCH

UKONČENÍ ZKOUŠKY

FOTOGRAFOVÁNÍ VSTUP DO UČEBNY
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v den zkoušek večer   

v den zkoušek večer   

v den zkoušek večer  

několik dnů po termínu 

konání zkoušek

probíhá 2 dny od zveřejnění 

kopií ZA a skóre

zpravidla týden po termínu 

konání zkoušek

nejdříve 10 dnů po termínu 

konání zkoušek

nejdříve 14 dnů po termínu 

konání zkoušek

zadání zkoušek - budou zveřejněna na www.scio.cz v osobním profilu účastníka zkoušky

klíče správných řešení - budou zveřejněny na www.scio.cz v osobním profilu účastníka 

zkoušky

veřejná oponentura zadání testu a klíče správných řešení - připomínky k úlohám v testech 

a klíči správných řešení bude možno vznést prostřednictvím webového rozhraní na 

www.scio.cz v osobním profilu účastníka zkoušky

kopie záznamových archů (ZA) ze zkoušek a dosažené skóre - budou zveřejněny na 

www.scio.cz v osobním profilu účastníka zkoušky

námitky ke zpracování záznamového archu a výpočtu skóre - bude možno vznést 

prostřednictvím webového rozhraní na www.scio.cz v osobním profilu účastníka zkoušky

podrobné a definitivní výsledky - budou zveřejněny na www.scio.cz v osobním profilu 

účastníka zkoušky; POZOR - definitivní výsledky mohou být zveřejněny i později!

odeslání certifikátů poštou - pouze v případě, že byla ke zkoušce přiobjednána služba 

„vystavení a odeslání certifikátu"; POZOR - certifikát může být odeslán i později!

individuální analýza výsledků zkoušky - bude zveřejněna na www.scio.cz v osobním profilu 

účastníka zkoušky a to pouze v případě, že byla ke zkoušce objednána

Výjimkou je naléhavá potřeba dojít si na toaletu při delší 

zkoušce (pouze OSP, VŠP, MAT). Musíte odevzdat záznamový 

arch a mobilní telefon a za doprovodu administrátora můžete 

toaletu navštívit. Čas strávený mimo učebnu se nepřičítá. 

Proto doporučujeme navštívit toaletu ještě před započetím 

zkoušky.



40 minut

Zkouška OSP sestává ze dvou oddílů. Na řešení každého z nich máte omezený čas: 1. oddíl 35 minut, 2. oddíl 45 minut.

OSP 80 minut

Administrátor vás vždy před koncem každého oddílu testu OSP upozorní, že vám zbývá 5 minut na dokončení práce na příslušném 

oddílu. Pokud budete se všemi úlohami v jednom oddílu hotovi dříve, můžete si svoji práci překontrolovat. Můžete však kontrolovat 

jen výsledky v příslušném oddílu. Není dovoleno vracet se k oddílu předchozímu ani pracovat na oddílu následujícím, při 

takovém chování budete ze zkoušky vyloučeni. Po pokynu „Prosím, ukončete práci.“ odložte své psací náčiní a v klidu vyčkejte na 

pokyn administrátora pro přechod k dalšímu oddílu. Test OSP je specifický svým vyhodnocením. Více informací týkajících se 

vyhodnocení naleznete na této adrese  www.scio.cz/nsz/percentil.

Součástí zkoušky z jazyka je také poslech. Poslech bude administrátorem spuštěn hromadně z CD. Před začátkem zkoušky bude 

provedeno otestování slyšitelnosti. Pokud tedy budete slyšet špatně, požádejte administrátora o přesazení. Víme, že otázka sluchu je 

vysoce individuální. Proto tomuto kroku věnujte dostatečnou pozornost. Nelze reagovat na pozdní reakce a přesadit účastníka až 

v průběhu poslechu. 

Zkouška ANGLIČTINA se skládá ze 3 oddílů. Pro 1. oddíl - poslech - je čas vymezen nahrávkou (přibližně 20 minut), na řešení 2. oddílu 

20 minut a 3. oddílu 20 minut. Čas mezi oddíly není převoditelný. Posledních 8 úloh testu jsou otevřené otázky - jejich řešení je třeba 

zapsat velkými (hůlkovými) písmeny. Nečitelné odpovědi budou považovány za chybné.

Zkouška NĚMČINA ani ŠPANĚLŠTINA není časově rozdělena na jednotlivé oddíly. Neobsahuje otevřené otázky .

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD (ZSV)  

MATEMATIKA  

ANGLIČTINA, NĚMČINA, ŠPANĚLŠTINA

CO NESMÍTE ZAPOMENOUT DOMA:

• Občanský průkaz (příp. pas).

• Rezervní černý tenký fix nebo černou 

výraznou propisovačku (jeden černý 

mikrofix obdržíte u zkoušky). 

Záznamový arch je určen k hromadnému 

počítačovému zpracování a je velmi 

důležité, abyste ho vyplnili přesně podle 

návodu. Při použití jiného psacího náčiní 

mohou vzniknout chyby, které sníží vaše 

celkové skóre.

• Ke zkoušce z chemie kalkulačku.

CO JE UŽITEČNÉ MÍT S SEBOU:

• hodinky

• oblečení, které vám umožní cítit se 

dobře

• pití a svačinu (svačinu nelze 

konzumovat při samotné zkoušce)

CO SI S SEBOU ROZHODNĚ NEBERTE:

• Knihy, encyklopedie, slovníky

• Vlastní poznámky ani vlastní čisté papíry

• Pravítko a kružítko (ani ke zkoušce z matematiky)

• Kalkulačku (povolena pouze u zkoušky z chemie)

• Mobilní telefon a další chytrá zařízení doporučujeme nechat doma!

BĚHEM ZKOUŠKY NENÍ DOVOLENO:

• Jakýmkoliv způsobem komunikovat s dalšími účastníky zkoušky - mluvit, 

gestikulovat, předávat si papíry, ani půjčovat si pomůcky.

• Rušit ostatní při práci mluvením, rušivými zvuky, zbytečnými pohyby či 

jiným způsobem.

• Opouštět své místo před oficiálním ukončením zkoušky (vystavujete se tak 

nebezpečí vyloučení ze zkoušky pro rušení ostatních účastníků).

• V případě testu OSP, VŠP, angličtina pracovat na jiném oddílu testu.

• Použít, nebo jen mít na lavici cokoliv jiného než zadání, záznamový arch, 

volné listy papíru, psací potřeby, občanský průkaz a láhev s pitím. Při zkoušce 

z chemie je navíc povolena kalkulačka.

• Jakýmkoliv způsobem použít mobilní telefon - ze zkoušky budete ihned 

vyloučeni, pokud jej jen vezmete do ruky nebo zazvoní.

• Používat jakékoliv prostředky, vč. technických, které umožňují záznam či 

přenos obrazových, zvukových či jiných údajů a dat. Tedy ani žádné chytré 

elektronické zařízení není dovoleno. V poslední době jich u sebe nosíme čím 

dál více a tak dbejte na jejich včasné vypnutí.

DŮLEŽITÉ POKYNY

Zkouška Všeobecné štúdijné predpoklady (VŠP) je slovenskou 

variantou zkoušky OSP. Její průběh plně odpovídá průběhu 

OSP. 

PŘÍRODNÍ VĚDY (BIOLOGIE + CHEMIE)   
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VŠP

40 + 40 minut  90 minut

60 minut

80 minut

Průběh této zkoušky nemá žádná specifika. Zkouška z přírodních věd se skládá z 2 oddělených zkoušek 

(biologie a chemie), z nichž každá trvá 40 minut. Mezi 

zkouškami je krátká přestávka určená pro odchod některých 

účastníků, kteří již nebudou další zkouškou pokračovat a 

příchod nových. Každý účastník má možnost vykonat pouze 

tu zkoušku, ke které se přihlásil.

Při zkoušce z chemie je možné používat kalkulačku.

Průběh této zkoušky nemá žádná specifika.

60 minut

ZSV ES UPOL  

Průběh této zkoušky nemá žádná specifika.



A B C D E

1.

JAK ZAPISOVAT ODPOVĚDI DO ZÁZNAMOVÉHO ARCHU:

• Pro záznam odpovědí do záznamového archu obdržíte 

u  zkoušky černý mikrofix. Doporučujeme vám vzít si 

s  sebou ke zkoušce pro jistotu ještě jeden vlastní 

(rezervní), popřípadě černou výraznou propisovačku. 

Použití nevhodné psací potřeby (tlustý černý fix, tenká 

obyčejná tužka, apod.) může mít za následek, že některé 

vaše odpovědi nebudou vyhodnoceny.

• Odpovědi se do záznamového archu zaznamenávají 

křížkem.

• Správnou odpověď v záznamovém archu zakřížkujte po 

diagonálách čtverečku. Křížek dělejte zřetelný, 

nepřetahujte!

Správný způsob vyznačování odpovědí:

• Pokud chcete svou odpověď změnit, pečlivě začerněte 

celý čtvereček se špatnou odpovědí a zakřížkujte jiný. 

Dobře si to však rozmyslete, opravit odpověď zpět už není 

možné.

• U každé úlohy s výběrem odpovědí je správná právě jedna 

možnost! POZOR, pokud zakřížkujete dva čtverečky, 

bude počítač postupovat stejně, jako byste nezakřížkovali 

žádnou odpověď!

• Přijdete-li pozdě, nebudete moci zkoušku vůbec 

vykonat.

• Po pokynu administrátora: „Prosím, ukončete práci“ 

ihned odložte psací potřeby, jinak budete vyloučen(a) 

ze zkoušek a váš test nebude vyhodnocen. Dodržujte 

přesně i další pokyny administrátora.

• Zapomenete-li vypnout svůj mobilní telefon (nebo 

jiné zařízení), a při zkoušce vám zazvoní, jsou 

administrátoři povinni vás ze zkoušek vyloučit.

• Povinností administrátora je vyloučit vás ze  

 zkoušky také při každém náznaku nedovoleného 

chování (viz odstavec „Během zkoušky není dovoleno“). Např. 

pokud si během zkoušky z tašky vyndáte jakoukoliv knihu, bude 

vaše zkouška ukončena bez ohledu na to, zda ji použijete nebo 

ne. To samé platí například při neodložení psacích potřeb ihned 

při ukončení testu.

Omlouváme se za přísnost a nekompromisnost některých 

opatření, která se mohou zdát přehnaná. Jak jste jistě pochopili, 

jejich hlavním smyslem je vytvořit naprosto regulérní a pro 

všechny zcela stejné podmínky.

POZOR NA VYLOUČENÍ ZE ZKOUŠKY
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1.  

JAK ZAPISOVAT ODPOVĚDI DO ZÁZNAMOVÉHO ARCHU

UKÁZKY RŮZNÝCH ZÁZNAMŮ A JEJICH VYHODNOCENÍ

Věnujte jim zvláštní pozornost, špatný způsob záznamu odpovědi vás může stát cenné body!

ČTVEREČKY VYHODNOCENÉ JAKO ZAKŘÍŽKOVANÉ ČTVEREČKY VYHODNOCENÉ JAKO PRÁZDNÉ

pokud je počet černých 

(šedých) pixelů v roz-

poznávaném výřezu 

v rozmezí 8-96 %, 

čtvereček je vyhodnocen 

jako zakřížkovaný

pokud je počet černých 

(šedých) pixelů v roz-

poznávaném výřezu menší 

než 8 % nebo vyšší než 96 

%, čtvereček je 

vyhodnocen jako prázdný

cca 45 až 55 %

cca 30 až 40 %

0 % a 100 %

0 % a 100 %

cca 2 % a 6 %

Reklamace vztahující se k vyplněným čtverečkům uvedeným níže nebudou brány v potaz. Ani vy ani my nedokážeme objektivně 
posoudit, jaké procento čtverečku zaplňuje černá plocha. Vyhodnocení a rozhodnutí provede speciální software a lze ho považovat 
za definitivní. Takto vyplněné čtverečky mohou být - bez možnosti odvolání - prostřednictvím tohoto softwaru automaticky 
vyhodnoceny buď jako prázdné nebo jako „zakřížkované“.

POZOR! VYHNĚTE SE TĚMTO PŘÍPADŮM ZÁZNAMU ODPOVĚDI

cca 30/60/70/90 %

• Pokud čtvereček označíte jiným způsobem (zakroužkujete, 

vybarvíte, apod.), riskujete, že vaši odpověď stroj nerozpozná, 

a zbytečně můžete ztratit body.

• Je důležité, abyste se dobře orientovali v záznamovém archu. 

Dávejte velmi dobrý pozor, abyste odpověď zakřížkovali 

u příslušné úlohy.

• Do záznamového archu nedělejte žádné další záznamy, 

poznámky ani značky, mohlo by to vést ke snížení vašeho skóre.

BODOVÉ HODNOCENÍ ODPOVĚDÍ:

• Za správnou odpověď je 1 bod.

• Za špatnou odpověď se část bodu odečítá - 1/3 u otázek se 

čtyřmi možnostmi a 1/4 u otázek s pěti možnostmi.

• Za nezodpovězenou otázku je 0 bodu, tzn. nic se nepřičítá ani 

neodečítá.

• Pokud vyznačíte dvě a více odpovědí, postupuje se stejně, jako 

byste otázku nezodpověděli, tzn. 0 bodů.

• Několik úloh ve verbálním oddílu OSP / VŠP obsahuje dvě části. 

Pro správné zodpovězení úlohy je třeba odpovědět správně na 

obě části. Pokud odpovíte na obě části, ale jedna nebo obě 

odpovědi jsou chybné, odečítá se 1/4 bodu. Pokud odpovíte jen 

na jednu část nebo na žádnou, vyhodnotíme otázku jako 

nezodpovězenou. (Nelze tedy přičíst část bodu za správnou 

odpověď jen na část úlohy.)

• V případě chybné odpovědi na otevřenou úlohu v závěru testu 

AJ se nic nepřičítá ani neodečítá.


