
Minimální techhnické požadavky na ab-
solvování online zkoušky

Test je možné vypůňovat na většině novějších PC/MAC s připo-
jením k internetu. Podrobné technické požadavky:

 ■ Operační systém PC: Windows 7 nebo novější, MAC: macOS 
Siera 10.12 nebo novější

 ■ Webová kamera v rozlišení alespoň 800x600, mikrofon. Obojí 
může být vestavěné i externí

 ■ Alespoň 4GB volného prostoru na disku pro záznam a uklá-
dání dat v průběhu zkoušky

 ■ Připojení k internetu 

 ■ Internetový prohlížeč (vyžadován Chrome 70 nebo novější)

 ■ Povolené využití JavaScript, cookies, HTML 5

Před zkouškou je třeba si nainstalovat aplikaci pro vzdálený do-
hled ProctorTrack. Instrukce vám pošleme včas před zkouškou, 
abyste se mohli připravit.
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Termíny pro podání přihlášky v lednu Národní srovnávací zkoušky (NSZ) Scio

Kdy se konají pozdější termíny NSZ?

 6. 3. 2021
28. 3. 2021
17. 4. 2021
22. 5. 2021

Přihlašovat se na ně můžete už nyní. 

15. 1. 2021 Divadelní fakulta, AMU v Praze - alternativní a loutkové divadlo
 Fakulta umění a designu, UJEP v Ústí nad Labem 
25. 1. 2021 Divadelní fakulta, AMU v Praze - produkce
31. 1. 2021 Divadelní fakulta, AMU v Praze - scénografie

 ■  Druhý termín zkoušek proběhne již v sobotu 6. února.

 ■  Uzávěrka přihlášek k termínu je 21. ledna.

 ■  Pozor, i tento termín se uskuteční pouze online.

 ■  Napsat si můžete test z Obecných studijních předpokladů (OSP),  
 Základů společenských věd (ZSV), Matematiky (MAT) nebo  
 Všeobecných študijných predpokladov (VŠP).

 ■  Výsledky jediné zkoušky můžete uplatnit na desítkách fakult.

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

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

 ■  Studenti s nárokem na sociální slevu mají zkoušku zdarma.

Proč jít na zkoušku už v únoru?
 ■ Své šance na přijetí na řadu fakult si můžete ověřit ještě před 

podáním přihlášky. 

 ■ Pro některé fakulty je to naopak poslední uznávaný termín (např. 
Fakulta architektury ČVUT v Praze).  

 ■ Pokud se vám zkouška povede, máte vyhráno a můžete zbytek  
školního roku věnovat přípravě na maturitu.

 ■ V případě, že by se vám zkouška nepovedla podle vašich 
představ, budete mít stále dost času se lépe připravit na opravu  
v některém z pozdějších termínů. 

 ■ Před únorovou zkouškou si stihnete projít testy z letošního školní-
ho roku (tedy z prosincového termínu NSZ), zveřejněné na webu 
Scio.

NSZ v online podobě 
V únorovém termínu proběhne zkouška pouze online, v dalších 
termínech si - pokud nám to situace dovolí - budete moct formu 
zkoušky vybrat. Pokud už jste přihlášení prezenčně, můžete si 
zkoušku změnit na online ve svém osobním profilu.

Testy jsou plně srovnatelné s těmi v papírové podobě - stejná délka, 
zastoupení úloh i náročnost - výsledek je rovnocenný s výsledky 
prezenční podoby testů.  

 ■ Budete je ale vyplňovat on-line u svého PC. 

 ■ K zajištění férovosti budou v průběhu platit poměrně striktní 
pravidla: Vyplňovat test bude možné jen ve stanoveném čase, 
zkoušku nebude možné přerušit a v průběhu budete muset 
mít aktivní webkameru a mikrofon pro záznam.

 ■ Registrační poplatek za online formu je vyšší, 810 Kč za 
základní variantu zkoušky. Vyšší cena souvisí zejména s licenč-
ními poplatky za online prostředí pro testování a aplikací pro 
vzdálený dohled.  

 ■ Online zkouška se teď automaticky nabízí v přihlášce.

Pokud nemáte dostatečné technické zázemí pro online zkoušku 
nebo nemáte k dispozici samostatnou místnost, kontaktujte nás na 
scio@scio.cz, a to nejpozději týden před uzávěrkou přihlašování. 

Nezapomeňte uvést, z jakého jste města.



ČVUT v Praze √√  Fakulta architektury OSP
JU v Českých Budějovicích √√  Pedagogická fakulta OSP
MU, Brno √√  Fakulta sociálních studií OSP, ZSV
PA ČR v Praze √√  F. bezpečnostního managementu; F. bezpečnost. právní ZSV, AJ, NJ, ŠJ
SU v Opavě √ √ Fakulta veřejných politik OSP
UJEP v Ústí nad Labem √ √ Pedagogická fakulta OSP
UK, Praha √√  Právnická fakulta OSP, ZSV

√√  Fakulta sociálních věd OSP, MAT, AJ
UP v Olomouci √√  Právnická fakulta OSP, ZSV

√√  Fakulta tělesné kultury OSP
UTB ve Zlíně √√  Fakulta humanitních studií OSP, Bi, AJ, NJ
VUT v Brně √√  Fakulta architektury; Fakulta stavební OSP

√√  Fakulta informačních technologií OSP, MAT
VŠB-TU Ostrava √√  Ekonomická fakulta OSP
VŠE v Praze √√  Národohospodářská fakulta OSP
ZČU v Plzni √√  Fakulta právnická OSP, ZSV
CEVRO Institut, Praha √√ OSP, ZSV
ČVUT v Praze √ √ F. elektrotechnická; F. informačních technologií OSP, MAT
MENDELU v Brně √ √ F. regio. rozvoje a mezin. studií; Provozně ekonomická f. OSP
MU, Brno √ √ Ekonomicko-správní fakulta OSP

√ √ Fakulta informatiky OSP, MAT

√ √ Přírodovědecká fakulta OSP, Che, Bi
TU v Liberci √ √ Ekonomická fakulta OSP, AJ
UHK, Hradec Králové √ √ Fakulta informatiky a managementu MAT

UJEP v Ústí nad Labem √ √ Fakulta sociálně-ekonomická OSP
UK, Praha √ √ Farmaceutická fakulta v Hradci Králové OSP, Che, Bio

√ √ Přírodovědecká fakulta OSP, ZSV
UP v Olomouci √ √ Filozofická fakulta OSP, ZSV

√ √ Přírodovědecká fakulta OSP, MAT
UPa, Pardubice √ √ Fakulta ekonomicko-správní OSP
VFU Brno √ √ Fakulta veterinární hygieny a ekologie OSP
VŠB-TU Ostrava √ √ Fakulta bezpečnostního inženýrství OSP, MAT

√ √ Fakulta elektrotechniky a informatiky OSP
VŠE v Praze √ √ Fakulta informatiky a statistiky OSP

√ √ Fakulta managementu v Jindřichově Hradci OSP
VUT v Brně √ √ Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií OSP, MAT

√ √ Fakulta podnikatelská OSP

√ √ Fakulta stavební OSP, MAT

√ √ Fakulta strojního inženýrství MAT

JU v Českých Budějovicích √ √ Ekonomická fakulta OSP

ŠkodaAuto VŠ, Mladá Boleslav √√ OSP

UPa, Pardubice √√  Dopravní fakulta Jana Pernera OSP
VŠEM v Praze √√ OSP
VŠCHT v Praze √ √ Fakulta technologie ochrany prostředí OSP, MAT, Che, Bi
ZČU v Plzni √ √ F. aplikovaných věd, F. elektrotechnická; F. strojní OSP, MAT

√ √ Fakulta ekonomická OSP, MAT, AJ, NJ

VYSOKÉ ŠKOLY S NSZ
√√  NSZ jsou povinnou součástí přijímaček

√√  NSZ vám pomohou prominout přijímačky

√√  za NSZ je stipendium nebo jiné výhody
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