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Návod na PZ nanečisto 
Naše přijímací zkoušky nanečisto lze vyzkoušet od 1. února do 1. dubna 2020. 

K absolvování testů lze použít počítač s připojením k internetu a s libovolným prohlížečem (např. Mozilla Firefox, 
MS Edge, Google Chrome, Opera). Tablet lze využít bez problémů, chytrý telefon také, ale u některých otázek by 
mohly nastat problémy se zobrazením. 

1) Na webové stránce naší školy www.oa-chocen.cz  je odkaz E-learning, klikněte na něj. 

2) Zvolte vpravo nahoře odkaz Přihlášení. 

3a) Pokud budete dělat test poprvé, budete potřebovat vytvořit nový účet. Přihlásit se jako host nepomůže, host 
nemá právo absolvovat test! 

 

Klikněte na tlačítko Začněte nyní vytvořením nového účtu.  

Vyplňte všechna pole ve formuláři. Pozor na heslo – musí splňovat uvedené podmínky (aspoň 8 znaků, aspoň jedna 
číslice, aspoň jedno velké a jedno malé písmeno). V uživatelském jméně lze použít pouze malá písmena, například 
novakjan. 

Do e-mailové adresy vyplňte Váš funkční mail, na tuto adresu bude odeslána potvrzovací zpráva. Příjmení a jméno 
vyplňte podle pravdy, v zemi nechte vyplněnou Českou republiku. Do města, prosím, zadejte ZŠ a místo, kde sídlí vaše 
škola, například ZŠ Choceň. 

Bohužel nejde vytvořit nový účet bez potvrzení souhlasu se zpracováním osobních údajů podle zákona GDPR. V dolní 
části okna je proto zátržítko, zaškrtněte jej. Viz obrázek na další stránce. 

Po vyplnění tohoto formuláře budete vyzvání k přihlášení do vašeho e-mailu, přihlaste se a potvrďte zprávu od Hany 
Šedové z sedovah@oa-chocen.cz. Pak se vrátíte do e-learningu a budete moci hned pracovat na testu z matematiky 
a češtiny. 

Poznámka: Pokud máte s přihlášením k testu problém, napište mail na adresu sedovah@oa-chocen.cz, do předmětu 
napište Problém s PZ. Napište, o jaký problém se jedná, nezapomeňte na svoje jméno a příjmení. Budeme se snažit, 
aby tento problém byl nejpozději do 24 hodin vyřešen. 

První 
přihlášení, 
vytvoření 
účtu (3a) 

Přihlášení, 
pokud už 
máte účet 
vytvořen 

(3b) 



 

Po návratu do e-learningu klikněte vlevo nahoře na odkaz Titulní stránka a vyberte si test.  

3b) Při každém dalším přihlášení stačí zadat svoje přihlašovací údaje, pozor na velká a malá písmena. 

4) Pro test z matematiky jsou potřebné rýsovací a psací potřeby, připravte si je před zahájením testu. Kalkulačka a 
tabulky u přijímacích zkoušek povoleny nejsou. Pro test z češtiny není potřeba nic, pomůcky nejsou povoleny žádné. 

5) Zvolte test – Matematika přijímací zkoušky nanečisto 2020 nebo Čeština přijímací zkoušky nanečisto 2020, 
klikněte na tlačítko Pokusit se o zvládnutí testu, příp. Začít další pokus, zadejte heslo PZ. 

6) Na celý test máte v obou případech 60 minut. Po celou dobu vidíte, kolik času vám zbývá. Po 60 minutách bude 
test automaticky uzavřen a ohodnocen. Před koncem časového limitu lze test ukončit kliknutím na Konec testu, 
Odeslat vše a ukončit pokus a pak ještě jednou Odeslat vše a ukončit pokus. 

7) Mezi úlohami můžete přecházet kliknutím na tlačítko Další stránka, nebo na číslo otázky. Změna barvy čísla otázky 
znamená, že jste danou otázku zodpověděli, neznamená to však, bohužel, že jste odpověděli správně! K otázkám se 
lze vracet a měnit svoji odpověď, dokud test neukončíte, případně vám nevyprší čas. U každé úlohy vidíte její bodové 
ohodnocení.  

8) Testy obsahují úlohy uzavřené i otevřené. Maximální celkový počet bodů u obou testů je 50. Každý test si můžete 
zkusit, kolikrát budete chtít. 

9) Správné řešení úloh není po ukončení testu vidět. Pokud jste předtím aspoň jednou test absolvovali, uvidíte 
správné řešení po 1. dubnu 2020 po kliknutí na odkaz Revize ve zvoleném testu. 

10) Test se generuje, proto nedostanete stejný test dvakrát. Každý pokus je jiný. Je možné, že některé otázky stejné 
budou, je to ovšem náhoda. 

Přejeme Vám mnoho úspěšných testů, hlavně ve skutečných příjímacích zkouškách! Hodně štěstí! 

Vyplňte ZŠ a 
místo sídla Vaší 
základní školy 

Vyplňte souhlas 
se zpracováním 

údajů GDPR 


