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TRƯỚC KIỀM TRA 

 Hãy đọc các thông tin về bài kiểm tra trên trang web này. 

 Hãy làm quen với hình thức kiểm tra. Thí sinh cần biết trước mình sẽ gặp những gì 

trong bài kiểm tra. 

 Hãy thử kiểm tra tiếng Séc của mình. 

 Nếu không đạt, thí sinh phải chuẩn bị để kiểm tra ví dụ trong một khoá tiếng Séc. 

 Hãy chọn lịch và trường tuỳ ý thích để làm bài kiểm tra. Chú ý: trường mình chọn 

phải có lịch kiểm tra và phải còn chỗ trống! 

 Phải đăng ký và điền dữ liệu của mình: tên, họ, số hộ chiếu, giới tính, quốc tịch, nơi 

cư trú đăng ký tại CH Séc, ngày sinh, nơi sinh, liện hệ điện thoại hoặc e-mail trước 

một khoảng thời gian đủ trước lịch kiểm tra. 

 Trước khi làm bài kiểm tra phải nộp Phiếu đăng ký (nếu đã nhận được) hoặc phải trả 

lệ phí kiểm tra.  

 Nếu bị ốm vào ngày làm bài kiểm tra, thí sinh phải xin phép vắng mặt. 

 

VÀO NGÀY KIỀM TRA 

 Khi đăng ký vào ngày kiểm tra, thí sinh phải trình hộ chiếu của mình. 

 Sau đó thí sinh phải ký tờ điểm danh. 

 Thí sinh đến kiểm tra muộn sẽ không được cho làm bài vào ngày đó và phải thỏa thuận với 

đơn vị tổ chức về lần khác. 

 Khi đăng ký, thí sinh sẽ được nhận thẻ có số báo danh của mình. Trong thời gian kiểm tra, thí 

sinh sẽ dùng số ấy. 

 Sau khi vào phòng kiểm tra, giám thị sẽ đưa thí sinh đến chỗ ngồi. Thí sinh phải đặt hộ chiếu 

và thẻ có số báo danh lên bàn. Trong suốt thời gian làm bài viết, hai cái đó phải luôn ở trên 

bàn. 

 Trong phòng kiểm tra, thí sinh phải tắt điện thoại của mình. 

 Thí sinh phải để túi, sách, vở, máy ghi, điện thoại và tất cả các thiết bị điện tử sang ở nơi mọi 

người đều nhìn thấy nhưng không ở gần thí sinh. 

 Trong thời gian làm bài viết, thí sinh không được đi ra ngoài, vì thế chúng tôi khuyến cáo nên 

đi vệ sinh trước khi bài viết bắt đầu. 

 Thí sinh được vào phòng kiểm tra chỉ sau khi có hướng dẫn của người tổ chức. 

 Sau mỗi phần của phần viết của bài kiểm tra, thí sinh nộp đề bài và các tờ giấy trả lời câu hỏi. 

Sau khi làm xong cả phần viết, thí sinh nộp thẻ báo danh. 

 Trong phần kiểm tra viết, thí sinh sẽ được thông báo thời gian và địa điểm được nhận kết quả 

của bài kiểm tra viết đó. 

 Thí sinh không đạt phần kiểm tra viết có thể đăng ký kiểm tra lại trong những kỳ kiểm tra sau. 

Cho mỗi lần kiểm tra lại, thí sinh phải trả phí. 

 Thí sinh đạt phần kiểm tra viết sẽ được báo số thứ tự để vào phần kiểm tra miệng. Người có 

nhu cầu đặc biệt, phụ nữ đang có mang v. v. sẽ được ưu tiên kiểm tra miệng trước. 

 Nhân viên tổ chức sẽ thông báo cho thí sinh biết thời gian và địa điểm kiểm tra miệng của thí 

sinh. Thí sinh phải đến đúng giờ quy định. 



 
 

 Trước khi vào phòng kiểm tra miệng, thí sinh trình hộ chiếu của mình và lại được nhận thẻ 

báo danh. 

 Sau khi kiểm tra miệng, thí sinh sẽ chờ kết quả. 

 

SAU BÀI KIỂM TRA  

 Thí sinh đạt phần kiểm tra miệng sẽ được cấp Giấy chứng nhận về trình độ tiếng Séc. 

 Thí sinh kiểm tra miệng không đạt có thể được kiểm tra lại. Thí sinh phải trả phí cho 

mỗi lần kiểm tra lại. 

 Trong trường hợp thí sinh muốn đi kiểm tra lại tại trường mà mình đã làm bài lần trước, 

chúng tôi khuyến cáo nên đăng ký lại ngay sau lần kiểm tra. 

 Xin thí sinh lưu ý là căn cứ vào điều lệ kiểm tra, sau khi nộp bài kiểm tra, thí sinh không 

được xem lại các tài liệu về kiểm tra, tức là không được xem đề bài và các tờ giấy trả 

lời nữa! 
 


