
 
 

INFORMACE PRO UCHAZEČE 

 

PŘED ZKOUŠKOU 

 Přečtěte si veškeré informace o zkoušce na těchto webových stránkách. 

 Seznamte se s formátem zkoušky. Musíte vědět, co se od vás na zkoušce očekává. 

Podívejte se, jak zkouška vypadá a kam budete psát své odpovědi. 

 Otestujte svou češtinu nanečisto. 

 Když nejste úspěšní, na zkoušku se musíte připravit například někde v kurzu češtiny. 

 Vyberte si termín a školu, kde chcete zkoušku dělat. Pozor, škola musí termín nabízet 

a musí mít volno! 

 V dostatečné době před zkouškou se musíte přihlásit a vyplnit tyto své údaje: jméno, 

příjmení, číslo pasu, pohlaví, státní příslušnost, místo hlášeného pobytu v ČR, datum 

narození, místo narození, telefonní a e-mailový kontakt. 

 Před zkouškou musíte ve škole odevzdat Poukaz (když jste ho dostali) nebo musíte za 

zkoušku zaplatit. 

 Pokud onemocníte v době zkoušky, musíte se ze zkoušky omluvit. Kromě nemoci vás 

nic jiného neomlouvá. Musíte mít potvrzení od lékaře. 

V DEN ZKOUŠKY 

 Při registraci v den zkoušky musíte předložit svůj cestovní doklad. 

 Pak musíte podepsat prezenční listinu. 

 Pokud přijdete na zkoušku pozdě, nemůžete zkoušku v daný den konat; následně si 

musíte s organizátorem zkoušky dohodnout jiný termín. 

 Během registrace dostanete kartu s registračním číslem, pod kterým budete celou 

zkoušku konat. 

 Po vstupu do zkušební místnosti vás zkoušející zavede na vaše místo u stolku, kam 

položíte na stůl svůj cestovní doklad a kartu s registračním číslem. Obě věci musí ležet 

na stole po celou dobu písemné zkoušky. 

 Ve zkušební místnosti musíte vždy vypnout svůj mobilní telefon. 

 Musíte také odložit své tašky, knihy, poznámkové sešity, nahrávací zařízení, mobilní 

telefon a veškerou elektroniku tak, aby byly na místě, na které všichni vidí, ale které 

není ve vaší blízkosti. 

 Během písemné zkoušky nemůžete odejít z místnosti, proto doporučujeme případně 

navštívit WC před začátkem písemné části zkoušky. 

 Do zkušební místnosti můžete vstoupit pouze na pokyn pracovníka školy. 

 Po každé části písemné části zkoušky odevzdáte zadání a vyplněné odpovědní listy. 

Na konci písemné části zkoušky odevzdáte kartu s registračním číslem. 

 Při písemné zkoušce dostanete informaci, kdy a kde se seznámíte s výsledky písemné 

zkoušky. 

 Když písemnou zkoušku neuděláte, můžete opakovat zkoušku v dalších termínech. Za 

každou opravnou zkoušku musíte zaplatit. 



 
 

 Když úspěšně vykonáte písemnou část, dozvíte se, v jakém pořadí půjdete k ústní 

zkoušce. Přednostně ústní zkoušku konají uchazeči se zvláštními potřebami, těhotné 

ženy apod. 

 Pracovníci školy vás informují, v kolik hodin a kde se koná ústní zkouška. Na ústní 

zkoušku  musíte přijít včas podle určeného času. 

 Před vstupem do místnosti, kde se koná ústní část zkoušky, předložíte svůj cestovní 

doklad a znovu dostane kartu s registračním číslem. 

 Po skončení ústní zkoušky počkáte na výsledky. 

 

PO ZKOUŠCE 

 Když úspěšně vykonáte ústní část zkoušky, dostanete Osvědčení o znalosti českého 

jazyka. 

 Když nesložíte ústní část zkoušky, můžete opakovat zkoušku v dalších termínech. Za 

každou opravnou zkoušku musíte zaplatit. 

 Pokud chcete konat opravnou zkoušku ve stejné škole, doporučujeme vám přihlásit se 

hned na další volný termín zkoušky. 

 Upozorňujeme vás, že na základě kodexu testování není možné osobně nahlédnout do 

dokumentace o zkoušce, tj. nemůžete vidět zadání zkoušky ani odpovědní listy!  

 


