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Kdo může psát test? 

Každá škola nominuje minimálně 5 studentů, kteří se zúčastní testu, maximální počet je 

neomezený. Studentům, kteří se soutěže chtějí zúčastnit, musí být od 15 do 19 let. Musí se 

jednat o studenty kteréhokoli ročníku SŠ, SOU nebo gymnázia a mohou se zúčastnit i studenti, 

kteří se zúčastnili předchozích ročníků. Apelujeme na účast pouze těch studentů, kteří 

nepobývali dlouhodobě v německy mluvící zemi (déle než 1 rok), jejich rodný jazyk není 

němčina a kteří nepocházejí z vícejazyčného, německy mluvícího rodinného prostředí. 

 

Organizátor soutěže 

Organizátorem soutěže je Institut pro rozvoj kompetencí z.ú. (www.inroko.org) nezisková 

společnost registrována v Rychnově u Jablonce nad Nisou 565, PSČ 468 02, Česká republika (IČ: 

04545401), zapsaná do obchodního rejstříku pod Městským soudem v Praze (spis č. U 70), a 

taktéž společnost Czech-us, v. o. s. (www.czech-us.cz), s registrovaným sídlem na adrese 

Vodičkova 730/9, Praha 1 - Nové město, PSČ 110 00, Česká republika (IČ: 27456927),  zapsaná 

do obchodního rejstříku pod Městským soudem v Praze (spis č. A 54334), a společností Injoy 

agency s.r.o., se sídlem na adrese Cintorínská 9, Bratislava, PSČ 811 08, Slovenská republika (IČ 

45 962 481), zapsaná do obchodního rejstříku pod Okresním soudem v Bratislavě (spis č. 

69360/B). 

 

Test 

Test byl vypracován specialisty z jazykové školy Akcent International House Prague 

(www.akcent.cz). Test bude obsahovat maximum možného bodového zisku, a to 105 bodů. V 

případě, že bude pořadí soutěžících nerozhodné, vyhrává student / škola s nejlepším časovým 

výsledkem.  

Test se skládá z gramatiky, čtení a poslechu, a to na úrovni B1 – B2 dle společného evropského 

referenčního rámce. Test je velmi náročný, jak požadavky na znalosti, tak svoji délkou. Není 

nutné se stresovat, pokud nezvládnete test celý anebo nebudete znát odpovědi na všechny 

otázky. 

 

Test se koná 23. listopadu 2016, přihlášení do testu je možné od 9:00 do 10:45 hodin 

středoevropského času. Účastnické číslo (School ID) obdrží vyučující na kontaktní e-mailovou 

adresu, (pokud ne, zkontrolujte prosím složku spam, nebo neprodleně kontaktujte organizátora 

soutěže). Internetový odkaz na test zašleme vyučujícím na e-mailovou adresu 22. listopadu 

2016. Rovněž budou vyučujícím zaslány soubory s videem, aby bylo možné pustit test všem 

studentům najednou, v případě pomalého připojení nebo neočekáváných technických 

komplikací. Test bude trvat 60 minut od přihlášení do testu. 

 

Po přihlášení do testu nezavírejte okno testu ani znovu nenačítejte stránku. Pokud se test 

nenačte do 60 sekund, obnovte stránku pomocí klávesy F5. Během testu nepřecházejte na 

žádnou jinou stránku v prohlížeči, neotevírejte žádný soubor uložený v počítači, ani 

nepoužívejte jiná zařízení či slovníky. Veškeré pomůcky jsou při testu zakázány. Rovněž je v 

http://www.czech-us.cz/
http://www.akcent.cz/


průběhu testu zakázána veškerá komunikace, ať již verbální či elektronická. Test má 

zabudované bezpečnostní prvky pro odhalení pokusů o podvody a pohyb na klávesnici. 

Při pokusu o porušení podmínek bude organizátorům odesláno upozornění. 

 

Všichni nominovaní studenti z dané školy musí psát test najednou, v čase, který určí registrující 

učitel, spadající do vytyčeného intervalu (9:00 – 10:45 středoevropského času). V případě, že 

škola bude využívat více učeben, musí být test ve všech učebnách zahájen ve stejnou dobu. 

Je třeba zajistit učitelský dozor po celou dobu psaní testu. 

 

Ceny v soutěži 

Výherní ceny budou zveřejněny na webové stránce http://nr.czechus.cz/. Ceny nejsou 

přenositelné ani směnitelné za finanční prostředky nebo jakýmkoliv jiným způsobem. 

 

Soutěž o nejlepší školu 

V soutěži o nejlepší školu vyhrává škola, která má vyšší průměrný počet bodů (maximum 105 

b.). Pokud je shodný počet získaných bodů, rozhoduje rychlejší čas vyplnění testu. Do soutěže o 

nejlepší školu vždy vstoupí 5 nejlepších studentů z dané školy. Pokud tedy škola nominuje např. 

50 studentů, zprůměrujeme výsledky pěti nejlepších studentů. Do soutěže tedy vstupují všechny 

školy, které nominují 5 a více studentů (což je zároveň minimum k účasti v soutěži). 

 

Minimální softwarové požadavky pro test 

Test je optimalizovaný pro nejnovější verze Google Chrome na operačním systému Windows 

Vista, 7, 8, 8.1 nebo 10. Dále lze uvažovat o jeho spuštění na mobilním telefonu a tabletu se 

systémem Windows 8 a Android 4.4 a novější. Bohužel vzhledem k náročnosti testu nejsme 

schopni garantovat jeho možné využití na starších zařízeních. Je vysoce pravděpodobné, že test 

bude bez problémů fungovat na jakémkoliv zařízení, které bylo vyrobeno po roce 2000. Není 

ovšem možné vyloučit příležitostné chyby nebo pády testu. 

Je možné po domluvě využít i zařízení samotných studentů připojených k pevné síti nebo Wi-Fi 

pro účely testu ve vyhrazené učebně. Je však třeba zajistit připravenost jejich počítačů a 

pedagogický dozor po dobu konání testu.  

 

Pro poslechová cvičení v testu budou studenti potřebovat sluchátka. 

 

Připravenost zařízení pro test si můžete otestovat na adrese uberprufung.bestindeutsch.org 

Doporučujeme vyzkoušet si testovací verzi na všech zařízeních, která budou využita pro 

soutěžní test. Pro kontrolu rychlosti internetového připojení doporučujeme ve stejný moment 

provést zkoušku testovací aplikací na co největším počtu zařízení. Pokud není počítač připraven, 

test vás upozorní s popisem chyby, kterou můžete předat svému IT oddělení. 

 

Vyhodnocení výsledků 

Předběžné výsledky budou zveřejněny do 13. prosince 2016. Studenti se dozví dosažený počet 

bodů a čas ihned po vyplnění testu. Kompletní, finální verze výsledků, bude dostupná začátkem 

ledna 2017. 

 

Videa v soutěži 

http://uberprufung.bestindeutsch.org/


Videa budou vložena přímo v testu. Pokud máte pomalejší internetové připojení, můžete je 

uložit do školního počítače Vašeho IT. Videa k uložení budou kantorům zaslána den před testem. 

Studenti si mohou video pouštět bez omezení počtu spouštění. Každý student si musí k testu 

přinést sluchátka, aby svým videem nerušil ostatní soutěžící. Během psaní testu není povolené 

poslouchat hudbu nebo jiný obsah než jsou videa v soutěži. Pro případ, že by nebylo možné 

video z technických důvodů spustit, bude připraven i zvukový záznam videa, který bude moci 

student využít. 

 

Závěrečná ustanovení a kontaktní údaje 

Tato pravidla mohou být do konání testu aktualizována. V případě aktualizace pravidel budou 

všechny školy upozorněny na kontaktní e-mailovou adresu. 

Jakékoliv dotazy, problémy nebo připomínky nyní i při psaní testu, nám pište na e-mail 

nr@czech-us.cz nebo využijte telefonní číslo +420 211 221 501. 

Ze strany organizátora je za nouzový kontakt považována e-mailová adresa kantora. Pokud 

dojde k problému na naší straně, spojíme se s kantorem přes e-mail zadaný při registraci do 

soutěže. 

 

Ochrana osobních údajů 

Vyplněním a odesláním registračního formuláře soutěží Němčinář roku (dále jen NR), 

obsahujících mimo jiné kontaktní informace, Soutěžící (student nebo škola, účastnící se 

soutěže) uděluje souhlas s poskytnutím svých osobních dat Organizátorovi (viz kapitola 

Organizátor soutěže) a hlavnímu partnerovi AKCENT International House Prague, s 

registrovaným sídlem na adrese Bítovská 3, Praha 4, PSČ 140 00, Česká republika, IČ: 

48032778, zapsanému v obchodního rejstříku Městským soudem v Praze pod složkou číslo Dr 

1105 (dále označován jen jako Partner) a se zpracováním těchto dat Organizátorem či 

Partnerem v rozsahu nutném pro soutěž NR. Zejména, ale ne výhradně, se jedná o poskytnutí a 

zpracování údajů jako například jméno, věk, trvalé bydliště, kontaktní údaje (telefonní číslo a e-

mailová adresa) a jakékoliv další data nutně vyžadovaná Organizátorem nebo Partnerem aby 

bylo možné soutěž NR uskutečnit. Organizátor nebo Partner budou zpracovávat osobní data 

poskytnuté Soutěžícím v souladu s platnou legislativou, zejména zákonem č. 101/2000 Sb. o 

ochraně osobních údajů (dále jen zákon o ochraně osobních údajů) v jejich databázích pro 

odesílání obchodních sdělení (dále označováno jako Newslettery) a budou tak činit po neurčitou 

dobu pro marketingové účely Organizátora nebo Partnera, tzn. zejména udržovat databázi pro 

odesílání Newsletterů a nabízet obchodní nabídky a služby v rámci obchodních aktivit 

Organizátora nebo Partnera. Soutěžící také uznává a souhlasí s tím, aby osobní údaje poskytnuté 

Soutěžícím za výše uvedeným účelem, byly zpracovány a ukládány autorizovanými zaměstnanci 

Organizátora či Partnera, nebo v případě potřeby třetí stranou (jako například externí smluvní 

partneři a zpracovávatelé osobních dat). Poskytnutí osobních dat Soutěžícím je dobrovolné. 

Osobní data budou zpracována ve fyzické a elektronické podobě, zejména když budou 

shromažďována, zálohována, archivována a následně likvidována. Soutěžící je oprávněn k 

přístupu k datům které jím byly poskytnuty, a jejich znění opravit, doplnit, či pozměnit; 

konkrétně je Soutěžící oprávněn písemně žádat Organizátora nebo Partnera o poskytnutí 

informací ohledně zpracování osobních dat Soutěžícího. V tomto případě je Organizátor nebo 

Partner zavázán poskytnout soutěžícímu vyžádané informace bez zbytečného prodlení. Pokud 

Soutěžící zjistí, že osobní data jsou nepřesná či neúplná vzhledem k účelu jejich zpracování, 

Soutěžící může vyzvat Organizátora nebo Partnera nebo určeného zpracovávatele osobních dat 



k jejich úpravě a může tak učinit formou písemné žádosti adresované Organizátorovi, 

Partnerovi, nebo určenému zpracovávateli osobních údajů, kteří jsou následně zavázáni k 

úpravě dat. 

Soutěžící výslovně souhlasí, že Organizátor, Partner nebo třetí strana jimi autorizována je 

oprávněna využívat osobní data Soutěžícího pro marketingové a obchodní účely v souvislosti se 

zasíláním Newsletterů. Zejména Soutěžící souhlasí s využíváním jeho / jejího jména, příjmení a 

e-mailové adresy, a tedy uděluje svůj souhlas s používáním osobních dat Organizátorem, 

Partnerem, jejich externími smluvními partnery nebo jiným určeným zpracovávatelem osobních 

dat.  

Soutěžící potvrzuje, že obdržel informace o tom, že souhlas s využíváním osobních dat může 

kdykoliv odvolat. Učinit tak může písemnou žádostí adresovanou registrované kanceláři 

Organizátora či Partnera (jak uvedeno výše), nebo elektronicky zasláním e-mailové zprávy na 

adresu nr@czech-us.cz . 
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