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I N š T R U K C I E 
PRE BEZPROBLÉMOVÝ PRIEBEH TESTOVANIA 

 
 
 

 

S prípadnými otázkami sa obracajte na: 

e-mail: scio@scio.sk  

tel.: (+421) 948 269 298  

Testovanie prebieha on-line. Testovanie si môžete naplánovať kedykoľvek medzi 20.10.–14.11. Testovanie 

organizuje škola (test zadávajú žiakom učitelia).  

Pred testovaním je nutné zadať mená žiakov do aplikácie ScioDat. 

Vaše prístupové heslo do administrácie nájdete v maile, ktorý sme vám poslali. 

 
 
 
 
 
 
  

VÝSLEDKY  
 
Jednoduchý výsledok testovania v elektronickej podobe dostane žiak ihneď, škola získa prehľad po 
skončení testovania vždy v piatok (prehľad otestovaných žiakov).  
 
Podrobné vyhodnotenie a porovnanie dostane škola do dvoch týždňov od testovania. V rovnakom 
termíne budú mať žiaci možnosť stiahnuť si podrobnú individuálnu správu (on-line priamo v aplikácii).  
 

mailto:scio@scio.cz
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PRÍPRAVA 
1. Prihláste sa do aplikácie ScioDat na adrese http://testovani.scio.cz. V aplikácii vytvorte triedy a 

zadajte mená žiakov, ich čísla v triednom výkaze a podľa pokynov vytvorte (pomocou dátumu 
narodenia každého žiaka) hash. 

2. Zoznámte sa podrobne s inštrukciami, zoznámte s nimi učiteľov, ktorí budú testovanie 
organizovať.  

3. Pre úspešné absolvovanie testovania preverte technické požiadavky: 

 spoľahlivé internetové pripojenie  
 doporučené prehliadače: Internet Explorer 8 a vyšší, Mozilla Firefox 6 a vyšší  
 nainštalovaný a povolený plugin Adobe Flash Player 
 povolený JavaScript 
 otestovať svoj prehliadač môžete tu: http://ib.scio.cz/CheckBrowser  

O TESTOCH 
 Test samotný trvá 40 minút.  
 Žiadne pomôcky okrem písacích potrieb nie sú dovolené. 
 Úlohu, ktorú žiak nezodpovie, systém vyhodnotí ako úlohu, na ktorú žiak odpoveď 

nepozná. 
 Každá úloha má práve jedno správne riešenie.  
 

INŠTRUKTÁŽ TESNE PRED TESTOVANÍM 
 
Pred začiatkom testu odporúčame urobiť krátku inštruktáž žiakom - v rámci nej ich zoznámte:  
 

• s obmedzeným časovým limitom na test a takisto faktom, že čas hrá dôležitú rolu  
 
• s prístupom do aplikácie ScioDat a spôsobom práce pri on-line testovaní 
 
• so stratégiou riešenia testu - žiaci by mali vedieť, že sa od nich neočakáva, že vyriešia všetky 

úlohy v teste. Cieľom overovacieho testovania je nájsť najťažšie úlohy, ktoré je žiak ešte 
schopný vyriešiť. Žiak by mal k testu pristupovať inak ako mohlo byť doposiaľ zvykom, aby nebol 
zbytočne frustrovaný, a zároveň bola zaistená maximálna miera objektivity merania.  
- žiak by sa mal pokúsiť riešiť každú úlohu 

o prečítať si zadanie 
o krátko sa zamyslieť, či je úlohu schopný riešiť 
o v prípade, že áno, úlohu podľa svojich najlepších schopností vyriešiť 

- ak ho nenapadá žiadne riešenie alebo strávil pri riešení úlohy už veľa času, mal by úlohu 
preskočiť a pokračovať k ďalšej  

 

http://testovani.scio.cz/
http://ib.scio.cz/CheckBrowser
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SPRIEVODCA APLIKÁCIOU SCIODAT 

Nasledujúca časť slúži hlavne k rýchlej orientácii v aplikácii ScioDat. Dozviete sa, ako sa čo najrýchlejšie 
dostať na miesta aplikácie, ktoré potrebujete k realizácii testovania. Popis jednotlivých krokov ovládania je 
súčasťou pomocníka (nápoveda) priamo v aplikácii ScioDat. 

  

Do aplikácie ScioDat sa môžete prihlásiť zo stránky http://testovani.scio.cz. Pre prihlásenie musíte použiť 
„kód užívateľa“ teda kód školy a ďalej heslo. 
 
Aplikácia je rozdelená do 5 častí. Každá časť obsahuje záložky. 
 
                1.           2.           3.       4.        5. 
 
 
 
 
 

1. Administrace  
V tejto časti aplikácie školy vytvárajú triedy, priraďujú im testovanie a vytvárajú v nich žiakov. Bez 
tohto kroku nie je možne testovanie realizovať.  

 

2. Dotazníková šetření 
Tato časť je určená pre realizáciu dotazníkových prieskumov (ako je napr. Mapa školy). 

 

3. Testování 
V tejto časti školy priradzujú (aktivujú) žiakom testy, predlžujú čas na test, zadávajú odpovede 
alebo si prehliadajú dočasné výsledky. 

 

4. Výsledky 
Školy tu nájdu výsledky testovania. 

 

5. Ke stažení 
Tato časť obsahuje výsledné správy z projektu, inštrukcie k testovaniu.  

http://testovani.scio.cz/
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1. PRIHLÁSENIE A VYTVORENIE TRIED 

Vytvorenie novej triedy urobte v sekcii administrace (kroky 1 – 5): 
 

 
 

1. Kliknite na ikonu administrace. 
 
 
 

2. Vytvorte novú triedu.  
 
 
 

3. Vyberte školu. 
 
 

 
4. Zameranie školy môže mať 
každá trieda iné, napr. 
„Gymnázium a Stredná 
odborná škola ekonomická“ 
môže testovať dve triedy a 
obidve môžu mať iné 
zameranie. Pokiaľ triedu 
nezaradíte do správneho 
zamerania školy, bude trieda 
porovnávaná s inými školami k 
obojstrannej škode. Poznámka 
je nepovinný údaj. 
Označenie na záznamovom 
archu je u on-line testovania 
nepodstatné. 

 
 
 

5. Uložte novú triedu. 
 

Novo vytvorenú triedu môžete dodatočne zmazať (ikona krížik), musí byť však úplne prázdna bez žiakov a 
výsledkov testovania. 
 
6. Každej triede je potrebné priradiť testovanie „VŠP “ kliknutím na tlačidlo „+“ (přiřadit testování). 
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2. ZADÁVANIE ŽIAKOV 

Žiakov môžete vkladať jednotlivo (ikona koliesko – 7), hromadne importovať (ikona reťaz – 8 – tu nájdete 
podrobnejšie inštrukcie pre hromadný import), dodatočne upravovať (ikona puzzle – 9). Hromadne 
so žiakmi pracovať (10 presúvať do iných tried), nájdete tu prehľad hesiel žiakov k testovaniu (ikona kľúč - 
11) a môžete prejsť na priradzovanie testov (12). 
 
 
Hesla si môžete vytlačiť a odovzdať žiakom alebo vyučujúcim (krok 11).    
  
 
 7  8         9                  10  11  12 

     
 
V prehľade hesiel môžete hesla vytlačiť. 
 

  
 
 
Žiaci sa do testovania prihlasujú každý v svojom osobnom profile na http://testovani.scio.cz a vstupujú 
do on-line testovania podľa pokynov vyučujúceho, od ktorého dostanú vstupné údaje (viď krok 11). Pre 
prihlásenie používajú hash a heslo. 

http://testovani.scio.cz/
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