
  1.4.2019 Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT v Praze
 Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku
  5.4.2019 Fakulta životního prostředí, UJEP v Ústí nad Labem
15.4.2019 Divadelní fakulta, AMU v Praze
 Institut celoživotního vzdělávání, MENDELU v Brně
 Fakulta informatiky a managementu, UHK, Hradec Králové  √
 Filozofická fakulta, UHK, Hradec Králové
 Pedagogická fakulta, UHK, Hradec Králové
 Přírodovědecká fakulta, UHK, Hradec Králové
 Fakulta logistiky a krizového řízení, UTB ve Zlíně
 Fakulta elektrotechnická, ZČU v Plzni   √
 Fakulta strojní, ZČU v Plzni   √
19.4.2019 Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, SU v Opavě   √
30.4.2019 Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT v Praze
 Ekonomická fakulta, JČU v Českých Budějovicích   √
 F. regionálního rozvoje a mezinárodních studií, MENDELU v Brně √
 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo
 ŠKODA AUTO Vysoká škola, Mladá Boleslav i Praha   √
 Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, TUL v Liberci   √
 Cyrilometodějská teologická fakulta, UPOL v Olomouci
 Fakulta financí a účetnictví, VŠE v Praze
 Fakulta informatiky a statistiky, VŠE v Praze   √
 Fakulta managementu, VŠE v Praze
 Fakulta mezinárodních vztahů, VŠE v Praze
 Fakulta podnikohospodářská, VŠE v Praze
 Vysoká škola evropských a regionálních studií, České Budějovice
 Vysoká škola hotelová v Praze 8
 Vysoká škola logistiky, Přerov i Praha
 Vysoká škola obchodní a hotelová, Brno
 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
 Vysoká škola zdravotnická, Praha
10.5.2019 Fakulta restaurování, UPa, Pardubice
15.5.2019 Vysoká škola polytechnická Jihlava
24.5.2019 Fakulta zdravotnických studií, TUL v Liberci
31.5.2019 Dopravní fakulta Jana Pernera, UPa, Pardubice
 Národohospodářská fakulta, VŠE v Praze   √
 Vysoká škola evropských a regionálních studií, České Budějovice

  ■ Pátý termín zkoušek proběhne již ve středu 1. května.

  ■ Uzávěrka přihlášek k termínu je 16. dubna.

  ■ Napsat si můžete test z Obecných studijních předpokladů (OSP), 
 Základů společenských věd (ZSV), Biologie (Bi), Chemie (CH), 
 Všeobecných študijných predpokladov (VŠP). 
 Zároveň půjde o poslední termín testů z Matematiky (MAT) 
 a jazyků: Angličtiny (AJ), Němčiny (NJ) a Španělštiny (ŠJ).

  ■ Místa konání první květnové zkoušky:  
 Brno, Břeclav, České Budějovice, Frýdek–Místek, Hradec Králové, 
 Jihlava, Kladno, Liberec, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Ostrava, 
 Pardubice, Plzeň, Praha, Prostějov, Sokolov, Svitavy, Šumperk, 
 Tábor, Teplice, Uherské Hradiště, Ústí nad Labem, Vsetín, Zlín

  ■ Výsledky jediné zkoušky můžete uplatnit na desítkách fakult.

  ■ Studenti s nárokem na sociální slevu mají zkoušku zdarma.

  ■ Přehled fakult, které uznávají výsledky zkoušek, najdete na: 
 www.scio.cz/fakulty

  ■ Ke každému termínu NSZ se můžete přihlásit elektronicky na: 
 www.scio.cz/nsz/prihlasit

jak na vš
newsletter duben 2019

  2. 4. 2019 Vysoká škola logistiky, Přerov
  4. 4. 2019 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo
 Fakulta vojenského leadershipu, UO, Brno
 Fakulta vojenských technologií, UO, Brno
  5. 4. 2019 Anglo-americká vysoká škola, Praha
  6. 4. 2019 Vysoká škola logistiky, Přerov
  9. 4. 2019 ŠKODA AUTO Vysoká škola, Praha   √
 Vysoká škola zdravotnická, Praha
10. 4. 2019 Vysoká škola finanční a správní, Praha
 Vysoká škola obchodní v Praze
 Vysoká škola podnikání a práva, Praha
11. 4. 2019 Vysoká škola hotelová v Praze 8
 Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha
 Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, Praha
13. 4. 2019 ŠKODA AUTO Vysoká škola, Mladá Boleslav   √
16. 4. 2019 AKCENT College, Praha
17. 4. 2019 Metropolitní univerzita Praha
18. 4. 2019 University of New York in Prague
23. 4. 2019 Vysoká škola hotelová v Praze 8
27. 4. 2019  Vysoká škola logistiky, Praha
30. 4. 2019 Vysoká škola kreativní komunikace, Praha
  2. 5. 2019 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo
  7. 5. 2019 Vysoká škola logistiky, Přerov
14. 5. 2019 ŠKODA AUTO Vysoká škola, Praha   √
15. 5. 2019 Metropolitní univerzita Praha
 Vysoká škola finanční a správní, Praha
 Vysoká škola hotelová v Praze 8
 Vysoká škola obchodní v Praze
 Vysoká škola podnikání a práva, Praha
16. 5. 2019 ŠKODA AUTO Vysoká škola, Mladá Boleslav   √
 University of New York in Prague
 Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha
 Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Praha
17. 5. 2019 Akademie STING, Brno
20. 5. 2019 Filmová a televizní fakulta, AMU v Praze
28. 5. 2019 Vysoká škola kreativní komunikace, Praha
31. 5. 2019 Akademie výtvarných umění v Praze

Termíny pro podání přihlášky v dubnu a kvěTnu dny oTevřených dveří v dubnu a kvěTnu

národní srovnávací zkoušky (nsz) scio

   √ – fakulty využívající NSZ Scio

Nabídku, kterou jsme vám vyjednali u banky, si můžete vyžádat na: www.rb.cz/scio

Za
lo

žt
e 

si
 e

Ko
nt

o 
ST

U
D

EN
T 

PR
EM

IU
M

do
 3

0.
 6

. 2
01

9 
a 

zí
sk

át
e 

bo
nu

s 
ve

 v
ýš

i 6
00

 K
č.

Po
už

ít 
ho

 m
ůž

et
e 

na
 c

ok
ol

iv
, t

ře
ba

 n
a 

př
ijí

m
ač

ky
 n

a 
VŠ

.



1. Dobře se na test připravte

2. Rychlost a čas
Sežeňte si předem cvičnou verzi testu. Změřte si doma, jak dlouho vám 
trvá její vypracování. Které úlohy vám jdou snadno a které hůře, které 
jsou zdlouhavé a naopak. Pak snadno zvolíte ideální tempo u ostrého 
testu: vyřešte nejdříve to, co vám jde dobře (lehké, krátké) a nezabírá to 
moc času. Obtížné a zdlouhavé úlohy přeskakujte a nechejte si je až 
nakonec. 

3. Jak správně odpovídat
Předem si zjistěte, jakým způsobem se zaznamenávají odpovědi. Jak 
opravit špatnou odpověď. Naopak, jak rozhodně odpovědi nezapiso-
vat. Odpovědi zaznamenávejte ihned na místo, jež je k tomu určeno. 
Nenechávejte přepis odpovědí nakonec, může se stát, že to pak nestih-
nete.

4. Instrukce
Pozorně poslouchejte instrukce administrátora zkoušky. Pokud něco 
přeslechnete nebo nechápete, zeptejte se ihned. Neznalost podmínek 
testování vás v průběhu testu může silně znervóznit.

5. Systém značek
Nemělo by se vám stát, že zmateně „skáčete“ od úlohy k úloze. Naplá-
nujte si systém značek, jako např. „vyřešená úloha“, „nepochopil jsem“, 
„zabere hodně času“, „když zbude čas, ještě překontrolovat“ apod. 
Často vystačíte i s tím, že si budete jen odškrtávat úlohy, které již máte 
vyřízeny (např.     ), úlohy, kterými se již nebudete zabývat (např.    ), a 
úlohy, ke kterým se ještě případně vrátíte (např.     ). 

6. Tipování
Nejdříve si zjistěte, zda je za špatnou odpověď 0 bodů nebo se body 
odečítají. Pokud je za 0 bodů, bylo by chybou netipnout si. Nechte se 
vést instinktem nebo pracujte vylučovací metodou a pokuste se určit 
nejvhodnější odpověď.
Pokud se za špatnou odpověď odečítají body (např. v testech NSZ), tak 
rozhodně netipujte, nejste-li si jisti. Přicházeli byste o cenné body. Když 
ale můžete vyloučit alespoň některé z možností jako chybné, už se tipo-
vání může vyplatit.

7. Pečlivě čtěte zadání
Pozorně čtěte zadání, dávejte zejména pozor na úlohy s negací (např. 
Které z následujících tvrzení není pravdivé?). Zpozorněte, když vám 
úloha připadá velmi lehká. Je možné, že jste přehlédli nějaký detail v 
zadání. Zpozorněte i u úloh, u nichž si myslíte, že jsou velmi těžké nebo 
nepochopitelné. Opět jste mohli přehlédnout nějaký detail, který úlohu 
zjednodušuje. Nebo jsou tři ze čtyř uvedených možností natolik scest-
né, že je můžete na první pohled vyloučit.

 

8. Nepanikařte, když nemáte vše
Nepodléhejte zbytečné panice. Může se stát, že nestačíte odpovědět 
na všechny otázky v testu. To je v pořádku. Např. v rámci NSZ se s tím 
dokonce počítá a test Obecných studijních předpokladů nestihne 
včas správně vyřešit téměř nikdo.  Pořád může být váš výsledek dosta-

9. Kontrola výsledků
Na závěr si vždy nechte trochu času na kontrolu výsledků. I když 
někteří účastníci už odcházejí, nedejte se zviklat a znervóznit! Využijte 
všechen čas, ať si můžete být jisti, že nikde nemáte zbytečnou chybu a 
že máte všechny odpovědi vyznačeny tak, jak je předepsáno. 

10. Testem to nekončí
Pokud to je možné, poznamenejte si otázky, na které jste neznali odpo-
věď (u NSZ nemusíte, naleznete je ve svém osobním profilu na webu 
Scio). Poznamenejte si otázky špatně formulované a odpovědi, které 
se vám zdály nesprávné. Chyba totiž nemusí být nutně na vaší straně! 
Snažte se dopátrat správných odpovědí. Může se vám to vyplatit při 
případném podání žádosti o přezkum (odvolání).

11. Buďte pozitivní a v pohodě
Zachovejte si pozitivní mysl po celou dobu testu. Nenechte se vykole-
jit tím, že některé otázky nevíte. Pokud vás zachvátí panika, zastavte 
se, několikrát se zhluboka nadechněte. Pro udržení pohody i koncent-
race může pomoci i žvýkačka. Před testem se soustřeďte sami na 
sebe, nebavte se s ostatními. Stres může být nakažlivý. Věřte si. 

 
EXTRA TIP

Chystáte-li se na Národní srovnávací zkoušky, 
najdete kompletní testy z minulých NSZ ke stažení 
na www.scio.cz/nsz/testy
 

EXTRA TIP

Chystáte-li se na testy fakulty, zkuste prohledat její 
web. Fakulty mají povinnost zveřejňovat úplné 
zadání testů z přijímaček z předchozího roku. 
Pokud ho nenajdete, trvejte na jejich poskytnutí 
prostřednictvím proděkana pro studium nebo 
studijního oddělení. Odkázat se lze na vyhlášku 
343/2002 Sb.

Jak zkouška vypadá a jak probíhá? Kolik je v testu úloh, jsou v testu různé 
odpovědi, nebo musíte odpověď vymyslet sami? Také je třeba vědět, z 
jakých učebnic se máte učit a jaká témata se v testu objeví.

tečný k přijetí na VŠ.




