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ORGANIZAČNÍ POKYNY KE ZKOUŠCE u Certifikační sekce CIMA

Marketing CIMA-A, MCA 5-2015, středa dne 28. 6. 2017
Ke zkoušce se dostavte včas, abyste se mohli řádně zaregistrovat a zkontrolovat svoje osobní údaje
s evidencí CIMA a převzít zkouškový průkaz. Počítejte s možností dopravní zácpy. Zkontrolujte si
prosím, zda trefíte správně na místo konání zkoušky!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Místo, datum a čas konání zkoušky je
uveden na potvrzení registrace o certifikaci.
REGISTRACE účastníků (od 10.30 hodin) v den konání zkoušky zahrnuje:
1 – ověření totožnosti podle občanského průkazu (pasu)
2 - vydání zkouškového průkazu se zkouškovým číslem, pod kterým budete v průběhu zkoušky
vedeni a toto zkouškové číslo budete uvádět na všechny dokumenty
V případě průkazu úhrady zkouškového poplatku na termín zkoušky, které se účastník nemohl zúčastnit
ze zdravotních nebo jiných vážných důvodů, je třeba zaslat omluvu nebo navíc kopii omluvenky a
lékařské neschopenky
Na základě ověření údajů při registraci Vám bude vydán ZKOUŠKOVÝ PRŮKAZ se ZKOUŠKOVÝM
ČÍSLEM - kódem - opravňujícím Vás ke vstupu do zkušebního sálu.
Zkouška je anonymní – veškeré materiály, které budete zpracovávat, označíte zkouškovým číslem a
odevzdáte.
Pokud uchazeč (ka) neodevzdá veškeré zkušební materiály, j. včetně zadání, bude zkouška
vyhodnocena jako neprospěl (a). V průběhu zkoušky není dovoleno uchazečům používat
jakékoliv učební pomůcky, přístroje pro přenos dat, opisovat od jiných uchazečů nebo se radit
s dalšími uchazeči (viz zkušební řád)
Ke zkoušce si prosím vezměte 2 propisovací tužky (modře nebo černě píšící, červenou budou
opravovány práce), pravítko a NE-programovatelný kalkulátor. Mobilní telefony, vysílačky, pagery a
všechny jiné přístroje pro přenos nebo uchování dat a větší tašky si odložíte (uschováte), ve zkušebním
sále není používání přístrojů na uchování a přenos dat a informací dovoleno.
Vzhledem k tomu, že zkouška je časově náročná, doporučujeme vzít si s sebou vhodné lehčí
občerstvení, (v budově by měl být otevřen bufet s nápoji). Pokud užíváte pravidelně některé léky nebo
preventivně léky proti bolesti hlavy či zažívacím potížím, vezměte si je s sebou. CIMA nezajišťuje žádné
občerstvení pro uchazeče u zkoušek.
Pokud byste se ze závažných důvodů nemohli zkoušky zúčastnit, zašlete nám předem nejlépe emailem písemnou omluvu s kopií neschopenky nebo potvrzením ředitele organizace, že se zkoušky
z velice vážných pracovních důvodů nemůžete zúčastnit. V den, kdy se konají zkoušky, nemůžeme
přijímat telefonické omluvy.
Výsledky zkoušky Vám budou zaslány nejpozději do 6 týdnů na adresu Vámi uvedenou ve zkouškovém
průkazu, proto ADRESU BYDLIŠTĚ (případně Vámi jinou uvedenou adresu) pečlivě zkontrolujte
a případně OPRAVTE přímo ve zkouškovém průkazu.
Pro správné vypsání certifikátu zkontrolujte také evidované datum a místo narození . Pro další
korespondenci s Vámi zkontrolujte nebo opravte rovněž aktuální e-mailovou adresu. CIMA
koresponduje převážně elektronicky.
Datum a místo konání předání certifikátů CIMA Vám bude sděleno s výsledkem zkoušky.
Certifikáty úspěšným absolventům předáváme hromadně, pokud se hromadné předávání neuskuteční,
zasíláme na základě souhlasu uchazeče poštou. Pokud se nezúčastníte z jakýchkoliv důvodů
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předání certifikátů podle pokynů CIMA, budeme certifikáty rozesílat poštou nebo si můžete certifikát
vyzvednout také osobně v sekretariátu CIMA a podepsat prohlášení potřebné k vydání certifikátudohodu o vydání certifikátu (viz článek VIII bod 7 Statutu certifikace CS CIMA.
Pro uchazeče bez absolvování certifikovaných kurzů AVI a opakované zkoušky:
Bez úhrady zkouškového poplatku (výjimečně nejpozději v den konání zkoušky) nemůže být nikdo ke
zkoušce připuštěn. Platba zkoušky v den konání zkoušky na místě jakož i pozdní úhrada po stanoveném
termínu je penalizována částkou 20% navíc k ceně zkoušky. Výjimky schvaluje ředitel CS CIMA.

Pro výpočty na zkoušce si vezměte s sebou neprogramovatelnou kalkulačku pro základní
výpočty!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Otakar Pivoda v.r. – ředitel certifikační sekce CIMA

Adresa místa konání zkoušek:

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy
José Martího 31, učebna U-10
162 52 Praha 6 - Veleslavín ; http://www.mapy.cz/#x=14.338261&y=50.093201&z=15

Dopravní spojení MHD - metrem A nebo tramvají do stanice nádraží Veleslavín
tramvají č; 2 nebo 26, nebo 20 do stanice Nad Džbánem (jedna zastávka) nebo Vozovna Vokovice (druhá zastávka.)
Upozornění! Vzhledem k častým změnám v MHD se mohou čísla tramvajových linek lišit.

Zkouška se koná v posluchárně U-10, ve třetím patře budovy školy, značení směru k sálu ve
škole je od vstupu do budovy.
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