Roháčova 63, 130 00 Praha 3, tel.: 267 199 001

Opatření rektora č. 7/2017
- Provozní řád TestCentra
Tímto vydávám následující
o p a t ř e n í , jehož obsahem je provozní řád TestCentra
Univerzity Jana Amose Komenského Praha s.r.o.:
1.

Pojmem TestCentrum (dále jen „TC“) se rozumí počítačová učebna umístěná v hlavní budově
Univerzity Jana Amose Komenského Praha s.r.o. (dále jen „UJAK“) na adrese Praha 3
- Žižkov, Roháčova 1148/63, která je určena k vykonávání zkoušek, zápočtů či jiných
příslušným studijním programem stanovených typů testování znalostí studentů UJAK (dále jen
„zkouška“), přičemž forma vykonání zkoušky je dále označena jako „test“.

2.

TC je otevřené pouze během zkouškového období v časech vymezených jako provozní hodiny
TC, které jsou uvedeny u vstupu do TC a dále na webových stránkách UJAK.

3.

Vstup do TC je umožněn pouze studentům, kteří se prokáží platnou studentskou kartou UJAK.

4.

Vstup do TC je studentům umožněn nejdéle 15 minut před koncem provozních hodin TC nebo
nejdéle 15 minut před polední přestávkou určenou provozními hodinami TC.

5.

Student je oprávněn dostavit se k vykonání testu do TC bez předchozího přihlášení
na zkoušku, nestanoví-li vyučující jinak.

6.

V případě, že je student přihlášen na termín zkoušky ve školním systému Moggis, nelze
současně vykonat zkoušku v TC. Chce-li student vykonat zkoušku v TC, je povinen nejprve
odhlásit termín zkoušky ze systému Moggis. Po odhlášení termínu zkoušky ze systému
Moggis dojde ke zpřístupnění možnosti vykonat zkoušku v TC.

7.

Student je povinen chovat se v TC tak, aby nerušil ostatní přítomné studenty. Po příchodu
do TC je student povinen vybrat si volný počítač a přečíst si úvodní informace k testu.

8.

Po vykonání testu je student oprávněn vykonat další test z jiného předmětu. Nechce-li vykonat
další test, je povinen opustit TC.

9.

TC je, mimo jiné vzhledem k nutnosti zajištění objektivity a zkvalitnění dozoru nad výkonem
testu v TC, monitorován kamerovým systémem.

10. Test v TC se řídí stejnými podmínkami jako klasická ústní zkouška mimo TC, kdy student je
tedy oprávněn vykonat příslušnou zkoušku (test) maximálně 3x (třikrát).
11. Informace o testu (např. čas trvání testu, počet otázek apod.) jsou vždy pro každý test
individuální a údaje o testu jsou uvedeny vždy před začátkem samotného testu na počítači,
na kterém student test v TC vykonává.
12. Vztahuje-li se na daný předmět povinnost vykonat před zkouškou zápočet, nelze přistoupit
k vykonání testu v TC, dokud student nemá vyučujícím předmětný zápočet udělen.
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13. Student je oprávněn opakovat test, po neúspěšném zápočtu nebo zkoušce z totožného
předmětu, nejdříve až den následující po neúspěšném pokusu o vykonání zápočtu nebo
zkoušky.
14. Kladné hodnocení testu vykonaného v TC je platné a nelze test opakovat, např. za účelem
zlepšení hodnocení daného testu.
15. Student je oprávněn odstoupit od testu kdykoliv během vykonávání testu v TC, nejpozději však
před samotným odevzdáním testu (např. v případě, chce-li student splnit podmínky stanovené
pro vyznamenání). Odevzdáním testu je test hodnocen příslušným stupněm hodnocení
a započítáno jako platně vykonaný pokus. Odstoupení od testu je rovněž považováno
za platně vykonaný pokus příslušného testu s hodnocením „odstoupil(a)“.
16. V případě, že student od testu odstoupil, je odstoupení platné a nelze se znovu k testu vrátit
a test odevzdat.
17. V případě, že student požaduje po absolvování testu náhled na absolvovaný test, je mu toto
umožněno po předchozí domluvě prostřednictvím e-mailu princ.michal@ujak.cz.
18. Je-li zjištěno, že student použil během absolvování testu „tahák“ nebo je-li u studenta zjištěno,
že disponuje „tahákem“ či, že jiným zakázaným způsobem obchází objektivní ověření jeho
znalostí (hledání informací mobilním telefonem či jinou technikou, použití dorozumívacího
zařízení apod.), znamená toto zjištění okamžité ukončení testu obsluhou TC bez udělení
hodnocení, přičemž takový pokus o vykonání testu je hodnocen jako platně vykonaný pokus
(jeden pokus ze 3 (tří) možných pokusů student tímto nepovoleným vykonáním testu ztrácí).
Zároveň bude nepovolený pokus o vykonání testu nahlášen obsluhou TC vedoucímu příslušné
katedry, který podá rektorovi podnět k zahájení disciplinárního řízení proti studentovi.
19. Za obsah a vypsání testu v TC zodpovídá příslušný vyučující, nikoliv obsluha TC. Obsluha TC
zajišťuje technickou stránku výkonu testů v TC a dohlíží nad řádným průběhem testů.
20. Studenti jsou povinni chovat se i na chodbě přilehlé k TC tak, aby nerušili studenty
vykonávající test v TC.
21. Před vstupem do TC je student povinen úplně vypnout svůj mobilní telefon či jiné obdobné
elektronické zařízení, přičemž pouhé vypnutí zvuku není povoleno.
22. Studentům ani jiným osobám přítomným v TC není povoleno do TC vnášet jídlo a pití.
23. V případě jakéhokoliv technického problému během absolvování testu je student povinen
obrátit se na obsluhu TC. Při kontaktování obsluhy TC je student povinen počínat si tak, aby
nerušil ostatní studenty v TC. Student takto činí obvykle zvednutím ruky.
24. Během testu není student oprávněn používat jakékoliv pomůcky, jako např. psací potřeby,
kalkulačku aj., není-li obsluhou TC stanoveno jinak.
25. Student je povinen veškeré osobní věci, jako např. kabáty, bundy, kabelky, batohy, tašky
apod. odkládat v TC na místo k tomu určené. Za věci odložené mimo určené místo (např.
v učebně nebo na chodbě) obsluha ani UJAK neodpovídá.

V Praze dne 30.6.2017
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