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SDÍLENÍM ZKUŠENOSTÍ ODBORNÍKŮ K VAŠEMU RŮSTU! 

 

Podmínky zkoušky distančním způsobem 
 

Podmínky na straně uchazeče o zkoušku: 
1) Počítač, na kterém je skládána zkouška, musí být vybaven kamerou, mikrofonem, stabilním 

internetovým připojením a internetovým prohlížečem (ideálně CHROME) 

2) Další zařízení schopné po celou dobu zkoušky přenášet obraz (další počítač, mobil, tablet..) 

musí být vybavené kamerou, mikrofonem a stabilním internetovým prohlížečem, které musí 

být v místnosti nainstalováno tak, aby snímalo zkoušeného, jeho počítač – monitor a pracovní 

plochu. 

3) Uchazeč musí být v místnosti sám a místnost musí být uzavřená a dobře osvětlená 

4) Na pracovním stole nesmí být nic jiného než tužka, čistý papír a kalkulačka (kalkulačka 

v počítači není přípustná) 

5) Po celou zkoušku obě zařízení budou vysílat jak obraz, tak zvuk a celý záznam bude nahráván 

a uchováván 5 pracovních dní po skončení zkoušky pro případné odvolání 

 

Průběh zkoušky 
Zkouška bude probíhat tak, že po přihlášení uchazeč obdrží pozvánku do schůzky v Microsoft Teams 

(je potřeba si nainstalovat do počítače Microsoft Teams), ke které budou připojeni jak komisař, tak obě 

zařízení uchazeče. V pozvánce ke schůzce účastník zkoušky obdrží i odkaz na přihlašovací stránku do 

aplikace ke zkoušce.  

Online schůzka začne půl hodiny před zahájením zkoušky, aby došlo ze strany komisaře k ověření 

totožnosti zkoušeného dle OP nebo pasu pomocí kamery, ale i k prověření, zda všechna zařízení 

správně fungují, a zda zkoušený plní další podmínky zkoušky. Doporučujeme zkoušenému si zařízení 

minimálně dem předem vyzkoušet. 

Před přihlášení zkoušeného do programu ke skládání zkoušky, dojde ze strany zkoušeného k zapnutí 

volby „sdílení obsahu“ v Microsfot Teams schůzce a po celou dobu zkoušky je povinností zkoušeného 

mít otevřené jen okno s aplikací ke zkoušce, žádné další okno v prohlížeči nesmí být otevřeno. 

Přerušení spojení, překliknutí do jiného programu či jiného okna, zrušení sdílení obsahu bude 

považováno za porušení podmínek skládání zkoušky. 

Komisař jako účastník schůzky bude po celou dobu dohlížet na to, že zkoušený používá volbu sdílení 

obsahu, neopustil aplikaci ke zkoušce a dodržuje všechny podmínky zkoušky, tj. přenos obrazu, 

povolené pomůcky a neopuštění místa ke skládání zkoušky. 

Veškeré obrazové záznamy, včetně skládání zkoušky, budou nahrávány aplikací Microsoft Teams a 

uchovávány k případné kontrole komisí či k odvolání zkoušeného v případě vyloučení ze zkoušky.  

Po ukončení zkoušky dojde k odhlášení z Microsoft Teams schůzky a ukončení přenosu. Výsledek 

zkoušky bude sdělen vzápětí emailem. 


