
Testovacı́ centrum – Termı́novnı́k 

Stručný návod pro studenty 

 

Testovací centrum 
Testovací centrum se fyzicky nachází: 

 Testovací centrum: Rektorát – učebna R007 

Pouze z Testovacího centra lze absolvovat testy, na které jste přihlášeni v rezervačním systému. 

 

Přihlášení do rezervačního systému Testovacího centra 
Rezervační systém Testovacího centra je umístěn v kurz Moodlu ČZU, který se nachází zde: 

 kategorie:  Provozně ekonomická fakulta 

 kurz:   TC_PEF Testovací centrum PEF - ZS 15/16 

Při prvním přihlášení do kurzu bude vyžadován klíč k zápisu. Pokud vám vyučující nesdělí jiné 

informace, klíčem k zápisu je kód předmětu (zadaný velkými písmeny), ve kterém máte test absolvovat, 

např.: 

 klíč k zápisu:  EPZ01Z 

Pokud jste nějaký test v Testovacím centru již dříve absolvovali, již nebudete znovu vyzváni k zadání 

klíče k zápisu. 

 

Rezervační systém je modul v kurzu: 

 rezervační systém: Testovací centrum – termínovník 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Rezervace termínu testu 
V rezervačním systému se zobrazí přehled všech vašich testů (v kurzech, ve kterých jste zapsáni), které 

byly zařazeny do Testovacího centra. 

U testů, kde ještě nebyl rezervován termín, lze rezervaci provést tlačítkem „Rezervace“ (viz obrázek). 

 

V následujícím kroku zvolte den ze zobrazeného kalendáře. Lze zvolit pouze takový den, ve kterém jsou 

ještě volné termíny – počet volných termínů je uveden u každého dne. 



 

Po výběru dne se zobrazí seznam všech volných termínů (a počítačů). Zvolte (tlačítkem „Rezervace“) 

konkrétní čas zahájení testu na konkrétním počítači Testovacího centra. 

 

 



Smazání termínu testu 
Smazání rezervovaného termínu lze provést tlačítkem „Smazat“ v seznamu rezervovaných termínů (viz 

obrázek). 

Termín lze smazat:   nejpozději 1 den předem 

 

Spuštění testu 
Na rezervovaný termín je potřeba se dostavit do Testovacího centra, nejpozději 20 minut před 

konáním testu. 

Dozorovací služba provede potvrzení vašeho dostavení se na termín. Bez potvrzené účasti nelze test 

spustit. V případě, že se na test včas nedostavíte, služba o této skutečnosti informuje garanta 

předmětu.  

Posadíte se přesně k tomu počítači, který Vám byl přidělen.  

Při splnění všech předchozích podmínek bude u aktuálního testu volba „Spustit test“ a počet minut, ve 

kterých lze ještě spuštění provést. Po uplynutí uvedené doby nelze test absolvovat. 

Spuštění testu je třeba ještě potvrdit (viz obrázek). Po potvrzení budete přesměrováni do zvoleného 

testu a kurzu. 

 

Po skončení testu se odhlaste ze systému Moodle a neprodleně opusťte Testovací centrum. 


