
Návod pro vyplnění závěrečného testu a vyzvednutí certifikátu 

Důležité: zpřesňující informace pro přihlášení se ke konkrétnímu závěrečnému testu budou také 
uvedeny na webové stránce, na které bude umístěn tento obecný návod. 

Pro přihlášení se k vyplnění závěrečného testu, je potřeba si vytvořit uživatelský účet. 

Ve vašem webovém prohlížeči přejděte na webovou stránku: https://kurzy-jaknavysokou.cz/ 

Zobrazí se Vám přihlašovací stránka, kde si vytvoříte Váš uživatelský účet (viz obrázek níže) – 
zde vyplňte do pole Uživatelský účet / e-mail = vaši emailovou adresu a do pole Heslo = Vámi 
vymyšlené heslo, které si musíte následně pamatovat. Poté klikněte na tlačítko „Přihlášení“ 
 

 
 

Poté se Vám načte stránka, na které dokončíte vytvoření svého uživatelského účtu (viz obrázek níže) 
- zde je potřeba vyplnit potřebné údaje zvýrazněné červeným vykřičníkem, tedy Křestní jméno, 
Příjmení (důležité – je potřeba vyplnit správně a přesně křestní jméno a příjmení, protože tyto 

údaj poté budou uvedeny na certifikátu), dále vyplníte Emailovou adresu, ostatní pole formuláře 
již není potřeba vyplňovat a stačí dole na stránce kliknout na tlačítko „Aktualizovat profil“ 
(poznámka: pokud by Vám náhodou po vytvoření uživatelského účtu přišla na email zpráva, tak není 
potřeba s ní nic činit, nic není potřeba potvrzovat – uživatelský účet se vytvoří automaticky) 
 

 



Poté Vám naběhne stránka, kde uvidíte Váš profil vytvořeného uživatelského účtu (viz obrázek 
níže), kde v levém sloupci kliknete na tlačítko „Titulní stránka“  
(poznámka: pokud by se Vám levý sloupec s nabídkou „Titulní stránka“ nezobrazoval, zobrazíte si 
ho kliknutím v horní levé části na symbol tří čárek nad sebou) 

 

Kliknutím na tlačítko „Titulní stránka“ (viz informace výše) se Vám zobrazí stránka s přehledem 
závěrečných testů a místa, kde si po vyplnění závěrečného testu budete mít možnost vyzvednout 
certifikát (viz obrázek níže). 

 

Na uvedené stránce kliknete na příslušný závěrečný test, který je určený pro Vás. Informaci, který 
závěrečný test, se kterým označením máte vyplnit, budete mít uvedeno na webové stránce, kde 
budou informace k testu a také odkaz na tento obecný návod. Nebude možné vyplnit jiný závěrečný 
test než ten, který je učený pro Vás, na dané webové stránce bude totiž kromě uvedení přesného 
označení testu, také speciální heslo (=klíč k zápisu), které bude potřeba v dalším kroku zadat, takže 
když vyberete nesprávné zadání testu, tak nebude test možné vyplnit. 

Klikněte na příslušný závěrečný test, který je určený pro Vás. 

 

 

 



Zobrazí se stránka (viz obrázek níže), kam je potřeba zadat speciální heslo = Klíč k zápisu, který 
máte uvedený na webové stránce, kde jsou informace k testu a také odkaz na tento obecný návod. 
Toto přidělené heslo = Klíč k zápisu, vyplňte do pole s označením „Klíč k zápisu“ a poté klikněte 
na tlačítko „Zapsat se do kurzu“ 

 
 

Poté se Vám zobrazí stránka, kde již budete mít možnost spustit samotný závěrečný test (viz obrázek 
níže). Řešení testu zahájíte klinutím na tlačítko „Pokusit se o zvládnutí testu“. Jakmile na toto tlačítko 
kliknete, tak se test spustí, poběží stanovený limit pro vyplnění testu a bude tak test možné vyplnit 
pouze jednou.  

Důležité: test vyplňujte sami a vycházejte ze svých znalostí. Po celou dobu vyplňování testu je 
nezbytné mít otevřeno na obrazovce pouze vyplňovaný test, není možné překlikávat na jiné stránky 
apod. Systém bude monitorovat, zda po zahájení testu nepřeklikávate na jiné stránky a pokud k tomu 
dojde zaznamená tuto činnost, že jste opustili test. Pokud toto bude systémem zaznamenáno, bude 
se jednat o porušení podmínek a nesplnění testu.  

 

 

 

 

 



Důležité: Zda test má pouze jednu možnost odpovědi správně nebo více správných odpovědí se 
dozvíte v informacích ne webové stránce, kde budou informace o testu a také odkaz na tento obecný 
návod, před spuštěním testu je potřeba si tuto informaci zjistit, protože pokud byste na danou stránku 
překlikli až po spuštění testu, systém zaznamená tuto činnost, že jste opustili test a přešli na jinou 
stránku, což by bylo považováno za nesplnění testu (viz informace výše). 
 

Po kliknutí na tlačítko „Pokusit se o zvládnutí testu“ (viz informace výše) se zobrazí okno, kde 
kliknete na tlačítko „Zahájení pokusu“ (viz obrázek níže), čímž se test spustí a běží časový limit pro 
vyplnění testu. Test se vyplňuje intuitivně zpravidla vybráním příslušné možnosti odpovědi. 

 

Test se spustí. Vyplňuje se intuitivně zpravidla vybráním/zakliknutím příslušné možnosti/možností 
odpovědi. (zda může být správně vždy správně pouze jedna možnost odpovědi nebo více možností 
odpovědi se dozvíte na webové stránce s informacemi k testu, kde je i odkaz na tento obecný návod) 

Úlohy jsou řazeny zpravidla samostatně každá na jedné stránce, někdy může být na jedné stránce i 
více úloh, pokud spolu věcně souvisí (výchozí text k více úlohám apod.). Na další stránku s další 
úlohou/úlohami se vždy dostanete kliknutím na tlačítko „Další stránka“. Pokud se budete chtít 
k některé úloze vrátit, k tomu slouží tlačítko „Předchozí stránka“ (výjimečně můžete použít navigační 
pole v pravé části, kde jsou rámečky s úlohami – toto však nedoporučujeme, protože se pak může 
stát, že se Vám nezobrazí případné výchozí texty, které patří k více úlohám – proto používejte spíše 
daná tlačítka „Předchozí stránka“ a „Další stránka“). Během celého časového limitu je možné činit 
opravy a vybrat/zakliknout jiné možnosti odpovědi. 

 



Vyplňování testu se ukončí automaticky, jakmile uběhne čas vyhrazený na vyplnění testu. Pokud 
máte test vyplněný dříve, můžete ho ukončit sami, a to kliknutím na „Konec testu…“ (naleznete dole 
v pravé dolní části, nad odpočítáváním časového limitu (viz obrázek níže – zvýrazněno červeně) 

 

Když kliknete na „Konec testu…“ (viz informace výše) zobrazí se stránka, kde na konci stránky 
naleznete tlačítko „Odeslat vše a ukončit pokus“ (viz obrázek níže), na které když kliknete, tak se 
zobrazí malé okno, kde ještě jednou musíte kliknout na „Odeslat vše a ukončit pokus“, tak test 
nenávratně ukončíte. Pokud byste se ještě chtěli vrátit k testu před ukončením testu (před tím než 
kliknete na tlačítko „Odeslat vše a ukončit pokus“), tak můžete kliknout na tlačítko „Návrat k pokusu“. 

 

Na základě ukončení testu se Vám test vyhodnotí, ukáže se Vám celkový počet získaných bodů 
(=Známka) a zobrazí se Vám správné odpovědi (viz obrázek níže) 

Důležité: po odeslání testu bude vyhodnocení testu k dispozici 15 minut k nahlédnutí. Hned po 
vyhodnocení či po uplynutí 15 minut pro nahlížení je nezbytné přejít k dalšímu kroku pro vyzvednutí 
certifikátu viz popis níže v tomto dokumentu. Je nezbytné v dané časové návaznosti přejít k vyzvednutí 
certifikátu, protože poté by již nebylo možné certifikát vygenerovat.  

Důležité: správné odpovědi jsou vždy textově uvedeny pod příslušnou otázkou a případné označení 
červeným křížkem či zelenou fajfkou u jednotlivých možností není vyznačením správných odpovědí, 
to je jen vyhodnocení vašich odpovědí, správné odpovědi jsou vždy uvedeny textově pod příslušnou 
úlohou. Jednotlivé úlohy a jejich řešení si můžete prohlédnout překlikáváním přes „Další stránka“. 



 

 

Návod, jak si vyzvednout certifikát 

Důležité: certifikát je možné vyzvednout až po vyplnění testu a je nezbytné si jej vyzvednout 
v krátkém časovém rámci od ukončení vyplnění testu, protože později nebude možné certifikát 
v systému vyzvednou.  

 
Kliknete v levém sloupci s nabídkou na tlačítko „Titulní stránka“ (viz obrázek níže – vyznačeno 
červeným rámečkem) 
(poznámka: pokud by se Vám levý sloupec s nabídkou „Titulní stránka“ nezobrazoval, zobrazíte si 
ho kliknutím v horní levé části na symbol tří čárek nad sebou) 

 

 

 

 

 

 



Zobrazí se Vám tak stránka s přehledem testů a možnostmi vyzvednutí certifikátů. (viz obrázek 
níže). Je nezbytné kliknout na certifikát, který je určený pro Vás. Informaci, který certifikát (s kterým 
označením) zvolit, budete mít uvedeno na webové stránce, kde budou informace k testu a také 
odkaz na tento obecný návod. Nebude možné vyzvednout jiný certifikát s jiným označením než ten, 
který je učený pro Vás, protože certifikát bude spárován s tím, že jste vyplnili test a navíc na dané 
webové stránce bude kromě uvedení přesného označení certifikátu, také speciální heslo (=klíč 
k zápisu), které bude potřeba v dalším kroku zadat, aby se certifikát vygeneroval. 

Klikněte na příslušný certifikát, který je určený pro Vás. 

 

Zobrazí se stránka (viz obrázek níže), kam je potřeba zadat speciální heslo = Klíč k zápisu pro 
vyzvednutí certifikátu, který máte uvedený na webové stránce, kde jsou informace k testu a také 
odkaz na tento obecný návod. Toto přidělené heslo = Klíč k zápisu pro vyzvednutí certifikátu 
vyplňte do pole s označením „Klíč k zápisu“ a poté klikněte na tlačítko „Zapsat se do kurzu“ 

 

 

 

 

 

 



Zobrazí se tak stránka (viz obrázek níže), kde klikněte na tlačítko „Získat Osvědčení“. Když na 
tento odkaz kliknete, tak se vygeneruje certifikát v PDF i s vašim jménem a příjmením, který se 
otevře v novém okně. Důležité: Certifikát v PDF si uložte do svého počítače, protože poté již 

nebude možné certifikát opětovně vygenerovat.  

 

 

Poté je na závěr potřeba se ze systému odhlásit, což se činí tak, že v pravém horním rohu je 
malá šipka, na kterou kliknete, tím se otevře malá nabídka, ve které na konci kliknete na tlačítko 
„Odhlásit se“ (viz obrázek níže) 

 

 

 


