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Národní srovnávací zkoušky (NSZ) Scio
■ Třetí termín zkoušek proběhne již v sobotu 6. března 2021.
■ Uzávěrka přihlášek k termínu je 21. února 2021.
■ Napsat si můžete test Obecných studijních předpokladů

(OSP), Základů společenských věd (ZSV), Matematiky (MAT),
Anglického jazyka (AJ) nebo Všeobecných študijných predpokladov (VŠP).

■ Také tento termín NSZ se uskuteční pouze v online podobě.

K zajištění férovosti bude možné vyplňovat test jen ve stanoveném čase a v průběhu budete muset mít aktivní webkameru a mikrofon pro záznam.

■ Výsledky jediné zkoušky můžete uplatnit na desítkách fakult.
■ Přehled fakult, které uznávají výsledky zkoušek, najdete na:

www.scio.cz/fakulty

■ K březnovému termínu NSZ se můžete přihlásit elektronicky

na:
www.scio.cz/nsz/prihlasit

NSZ v onlině podobě
Online formu zkoušky si můžete vybrat ve všech nadcházejících termínech NSZ. Testy jsou plně srovnatelné s těmi v papírové podobě.
Budete je ale vyplňovat online u svého PC. Pokud už jste přihlášeni
prezenčně, můžete si formu zkoušky změnit ve svém osobním profilu.
V obou březnových termínech se zkoušky uskuteční pouze online.
Proč? Zorganizovat prezenční zkoušky je podle konzultace s hygienickými stanicemi možné až při druhém stupni PES, a to jen s omezeními.
NSZ totiž dle hygienických stanic nespadají do kategorie školství, ale
pohlížejí na ně jako na vnitřní hromadné akce.
Jestli tedy s přihlašováním k NSZ stále váháte a čekáte na prezenční
zkoušku, doporučujeme vám to už příliš neodkládat a přihlásit se na
online termín. Další termíny po posledním termínu 22. května 2021 už
vypisovat neplánujeme.
Pokud nemáte dostatečné technické vybavení na online zkoušku nebo
jste uchazeč se specifickými nároky, ozvěte se nám s předstihem na
scio@scio.cz, tyto situace řešíme individuálně.

Termíny pro podání přihlášky v únoru
28. 2. 2021 Divadelní fakulta, JAMU v Brně

Ekonomicko-správní fakulta, MU, Brno √
Fakulta informatiky, MU, Brno √

Fakulta sociálních studií, MU, Brno √
Fakulta sportovních studií, MU, Brno
Farmaceutická fakulta, MU, Brno
Filozofická fakulta, MU, Brno
Lékařská fakulta, MU, Brno

Pedagogická fakulta, MU, Brno
Právnická fakulta, MU, Brno

Přírodovědecká fakulta, MU, Brno √

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o.
Obchodně podnikatelská fakulta, SU, Karviná
Fakulta textilní, TUL v Liberci

Online NSZ prakticky
■ Abychom zajistili, že zkoušky proběhnou férově, využíváme

při nich tzv. „proctoring“ neboli vzdálený dohled pomocí
webkamery a mikrofonu. Před vstupem do testu také budete
muset na kameru ukázat, že jste v místnosti sami.

■ Nejpozději 8 dní před zkouškou vám pošleme pozvánku s

přístupovými údaji a pokyny pro tzv. „onboarding“ neboli
vstupní přípravný test, při kterém si ověříte funkčnost techniky a seznámíte se s testovacím prostředím.

■ Onboarding je povinný. Projít jím musíte nejpozději 4 dny

před zkouškou, jinak se jí nebudete moct zúčastnit! Chcete-li
mít možnost uplatnit storno z důvodu technických problémů
(např. když zjistíte, že vaše technické vybavení není na online
zkoušku dostatečné), musíte onboardingem projít nejpozději
5 dní před zkouškou.

■ Onboarding slouží pouze k ověření funkčnosti testovacího

prostředí na vašem počítači a jeho výsledky vyhodnocovány
nejsou. Je však nezbytný k tomu, abyste se mohli účastnit
ostré zkoušky.

1. lékařská fakulta, UK, Praha

2. lékařská fakulta, UK, Praha
3. lékařská fakulta, UK, Praha

Fakulta tělesné výchovy a sportu, UK, Praha

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, UK, Praha √

■ Před zkouškou si nezapomeňte pořádně přečíst instrukce, ať

víte, co je během zkoušky povoleno, a co zakázáno.

Filozofická fakulta, UK, Praha

Katolická teologická fakulta, UK, Praha

Lékařská fakulta v Hradci Králové, UK, Hradec Králové
Lékařská fakulta v Plzni, UK, Plzeň
Pedagogická fakulta, UK, Praha

Přírodovědecká fakulta, UK, Praha √

Fakulta vojenského zdravotnictví, UO v Brně
Vysoká škola PRIGO, z.ú.

√ – fakulty využívající NSZ Scio

Kdy se konají pozdější termíny NSZ?
28. 3. 2021
17. 4. 2021
22. 5. 2021
Přihlašovat se na ně můžete už nyní.

