Pokyny k realizaci zkoušky:
Povinnosti autorizované osoby:


Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška
proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Dále stanoví, které pomůcky smí
uchazeč při zkoušce používat.



Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO).
Zdravotní způsobilost není vyžadována.



Zkouška probíhá na zvolené platformě (Windows, Unix, Apple ad.). Autorizovaná
osoba je povinna zveřejnit informace o dostupných technologiích, na kterých bude
zkouška probíhat.



Pokud autorizovaná osoba nabízí zkoušku na více platformách, má uchazeč právo si
platformu vybrat prostřednictvím přihlášky.



Zkouška ověřuje schopnost vykonávat činnosti v organizaci malého rozsahu (desítky
stanic) a běžného zaměření (nikoli provozů specializovaných na IT).



Autorizovaná osoba vypracuje soubor testových úloh, zaměřených na ověření
znalostní složky vybraných způsobilostí, popsaných kritérii hodnocení „Ovládat
terminologii, znát funkce a parametry prostředků z oblasti …“ následovně:
a.
b.
c.
d.
e.



Analýza a návrh hardware a software pro použití v malé organizaci 200 otázek,
Instalace operačního systému a jeho konfigurace 100 otázek.
Konfigurace síťových připojení 100 otázek.
Zabezpečení dat před zneužitím 50 otázek.
Ochrana dat před zničením 50 otázek.

Testové otázky budou uzavřené, sestavené ze čtyř odpovědí, z nichž právě jedna je
správná. Všechny otázky jsou bodově rovnocenné.



Autorizovaná osoba zajistí vygenerování náhodného testu pro každého uchazeče,
sestaveného ze 40 otázek s následujícím zastoupením jednotlivých oblastí dle
způsobilostí:
a. Analýza a návrh hardware a software pro použití v malé organizaci alespoň
30 % otázek.
b. Instalace operačního systému a jeho konfigurace alespoň 15 % otázek.
c. Konfigurace síťových připojení alespoň 15 % otázek.
d. Zabezpečení dat před zneužitím alespoň 7 % otázek
e. Ochrana dat před zničením alespoň 7 % otázek



Pro úspěšné hodnocení testu je třeba dosáhnout alespoň 50% úspěšnosti zodpovězení
otázek za každou oblast reprezentovanou hodnoticím kritériem příslušné způsobilosti a
zároveň alespoň 75% úspěšnosti v testu jako celku.



Dovednostní složku způsobilostí prokáže uchazeč předvedením a ústní obhajobou
(rozsah cca 4–5h).



U hodnoticích kritérií, kde jsou uvedeny příklady v závorce a zároveň je stanoveným
způsobem ověření praktické předvedení, může autorizovaná osoba ověřit i pouze
jednu z uvedených možností.



Veškeré písemné podklady a přípravy uchazeče budou autorizovanou osobou
archivovány.

Výsledné hodnocení


Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou způsobilost a výsledek zapisuje do
záznamu o průběhu a výsledku zkoušky.



Výsledné hodnocení pro danou způsobilost musí znít „vyhověl“ nebo „nevyhověl“ v
závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé
způsobilosti.



Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč vyhověl pro všechny
způsobilosti, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč pro některou způsobilost nevyhověl.



Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým
podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících


Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna
autorizovaná fyzická osoba anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované právnické
osoby.

Výše úhrady za zkoušku


Výše úhrady za zkoušku je v rozmezí 0 až 15 000 Kč bez DPH. Konkrétní výši úhrady
za zkoušku uvádějí jednotlivé autorizované osoby.

Doba přípravy na zkoušku


Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč
připravuje během zkoušky) je 1 až 2 hodiny. Do doby přípravy na zkoušku se
nezapočítává doba na seznámení se uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a
PO.

Doba pro vykonání zkoušky


Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 5 až 6
hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být podle zadaných činností
rozložena do více dnů.

Zpracoval:

O. Svačina

V Praze dne:

22.10. 2011

Schválil:

Ing. Milan Vorel
Ředitel SŠAI

