ORGANIZAČNÍ POKYNY
1. Odborná zkouška se skládá před zkušební komisí (dále jen „komise“) a její průběh je neveřejný.
2. Zkušební komise řídí průběh zkoušky.
Uchazeč je povinen:
- Identifikovat se pomocí platného občanského průkazu nebo cestovního pasu
- Potvrdit účast na zkoušce podpisem prezenční listiny
- V průběhu zkoušky dodržovat pravidla stanovená Zkušebním řádem a pokyny odborné komise a
administrátorů zkoušky, dodržovat disciplínu, zachovávat ticho, nerušit ostatní účastníky zkoušky
- Po odevzdání tištěného testu/převzetí výsledků testu ze systému opustit zkušební místnost
- V případě porušení Zkušebního řádu na výzvu komisaře opustit bezodkladně zkušební místnost.
V průběhu zkoušky je přísně zakázáno:
- komunikovat s jinými uchazeči, vyrušovat a narušovat řádný průběh odborné zkoušky,
- využívat cizí pomoci, používat pomocné materiály nebo nedovolené prostředky, pořizovat opisy
zkušebního testu nebo výpisy z něj.
- používat jakákoliv technická zařízení, jako jsou mobilní telefony, tablety, digitální fotoaparáty a
kamery, vysílačky a jiné přístroje, které by umožňovaly komunikaci s jinou osobou, nebo záznam
průběhu či obsahu odborné zkoušky, uchazeč smí použit pouze papír, kalkulačku a psací potřeby
- opustit svévolně v průběhu zkoušky zkušební místnost, pouze po dohodě s komisařem, uchazeč
v tomto případě nesmí z místnosti vynášet žádné předměty
- svým jednáním narušovat průběh zkoušky a vyrušovat ostatní účastníky zkoušky
Nedodržení těchto pravidel je považováno za porušení Zkušebního řádu a může být důvodem
k vyloučení uchazeče ze zkoušky.
1. Administrátoři, vedoucí osoby, dohled a členové komise nesmějí zodpovídat v průběhu zkoušky
žádné dotazy mimo dotazy organizačního charakteru vztahující se ke zkušebnímu řádu a
technického charakteru.
2. Časový limit zkoušky je dle varianty odbornosti stanoven na 90-180 minut. O zbývajícím čase jsou
uchazeči průběžně informování.
3. Vyhodnocení výsledku zkoušky je v případě papírové formy testu nejpozději do 48 hodin,
v případě elektronické formy testu bezprostředně po odevzdání testu. Vyhodnocení výsledků
zkoušky bude mít každý uchazeč k dispozici ve svém uživatelském profilu na portále efpa.cz.
4. Každý uchazeč, který úspěšně absolvuje odbornou zkoušku, obdrží „Osvědčení o úspěšném
vykonání odborné zkoušky“. Osvědčení je vystaveno nejpozději do 48 hodin od vykonání odborné
zkoušky. Vydané osvědčení bude mít každý uchazeč k dispozici ke stažení ve svém uživatelském
profilu na portále efpa.cz. Vydané osvědčení má neomezenou platnost.
5. Odbornou zkoušku lze v případě neúspěšného složení opakovat, avšak každé opakování může být
zpoplatněno dle aktuálně vyhlášených sazeb poplatků.
6. Proti výsledku odborné zkoušky lze podat odvolání prostřednictvím formuláře, který je k dispozici
v uživatelském profilu uchazeče.
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