SPRIEVODCA TESTOVANÍM VO SCIODAT
Ak už testovanie začalo, toto je podrobný návod, ako počas testovania postupovať. Stačí sa prihlásiť
do aplikácie ScioDat a začať s testovaním žiakov. Do aplikácie ScioDat sa môžete prihlásiť zo stránky
http://testovani.scio.sk. Pre prihlásenie musíte použiť „kód užívateľa“ teda kód školy a ďalej heslo.
Pre zdarný priebeh testovania je potrebné urobiť nasledujúce kroky:
1. Tlač prihlasovacích údajov pre žiakov
2. Prihlásenie žiakov na testovanie
3. Pokyny k testu VŠP
4. Predĺženie času pre priechod testom
5. Iné technické problémy
6. Výsledky
1. Tlač prihlasovacích údajov pre žiakov

V časti „Testovaní“ sa Vám zobrazí táto obrazovka

Prekliknite na podčiarknutý riadok Testovanie študijných predpokladov, zobrazí sa Vám zoznam
všetkých tried, ktoré ste do testovania zapísali.

Vyberte si triedu, pre ktorú chcete tlačiť hesla. Kliknutím na krížik (prvá ikona v riadku) sa zobrazí
zoznam študentov v triede vrátane ich prihlasovacieho mena (hash). Aby ste mohli heslá vytlačiť,
kliknite na ikonu Tlač hesiel.

Vytlačená heslá a prihlasovacie hashe rozstrihajte po riadkoch a rozdajte testovaným žiakom.
Takto postupujte u každej triedy.
2. Prihlásenie žiakov na testovanie
Žiaci sa na testovanie budú prihlasovať cez rovnakú adresu ako vy, teda http://testovani.scio.cz. Do
kodu užívateľa zadajú svoj hash a heslo z papiera, čo im vytlačíte.
Po prihlásení sa žiakom zobrazí odkaz na test, ktorý budú vypĺňať.

Po prekliknutí odkazu na test sa zobrazí úvodná obrazovka so štruktúrou testu. Žiaci musia kliknúť na
tlačidlo VSTÚPIŤ.

Po prečítaní pokynov na vyplnenie testu stačí kliknúť na tlačidlo štart.

3. Pokyny k testu VŠP
Test VŠP je porovnávací test, ktorého cieľom je usporiadať žiakov podľa podaného výkonu, zručností
a vedomostí preukázaných v teste. Preto je bežné, že priemerný žiak zvládne v danom čase vyplniť
iba polovicu testu. Prosím, upozornite na túto skutočnosť svojich žiakov. Je to úplne v poriadku a s
týmto zámerom bol test koncipovaný. Ak budete akokoľvek "slabším" žiakom pomáhať alebo
predlžovať čas, dôjde ku skresleniu výsledkov celého testovania.
Test má celkom 40 testových otázok. Skladá zo 4 častí - oddielov. Každý sa zameriava na testovanie
rôznych zručností. Na každú časť majú žiaci obmedzený čas (10 minút). Otázky sa zobrazujú po
oddieloch, teda po cca 9 - 12 otázkach. Nie je možné preskakovať medzi jednotlivými oddielmi. Je
nutné najprv vyriešiť jeden oddiel a potom postupovať k ďalšiemu.

V rámci jedného oddielu je možné otázky preskakovať, prípadne sa vracať a riešiť oddiel podľa
potreby žiaka. V záhlaví testu je vidieť názov oddielu, zostávajúci čas na riešenie oddielu (nie celého
testu). Sivo sú zafarbené čísla otázok, ktoré sú už vyriešené, červeno tie neriešené. Čierny rámik majú
tie čísla otázok, ktoré sa aktuálne zobrazujú.
Pre posun k ďalším otázkam je v spodnej časti obrazovky tlačidlo ĎALEJ, ktoré je nutné vždy
odkliknúť. Pre ukončenie oddielu je tu tlačidlo UKONČIŤ.
Po ukončení jedného oddielu sa automaticky otvorí ďalší oddiel s úlohami. Pokiaľ dôjde k akýmkoľvek
problémom, možno sa vrátiť späť na prihlasovaciu stránku študenta a tam kliknúť na Pokračovať v
teste.

Posledná časť testu je dotazník, ktorý samozrejme nie je hodnotený. Dáta z neho budú slúžiť k
plnohodnotnému vyhodnotenie výsledkov. Tu nie je meraný čas
Po ukončení testu sa zobrazí iba odkaz na zoznam testov a zoznam výsledkov (pozri ďalej bod.6)

4. Predĺženie času pre priechod testom
Pokiaľ došlo v priebehu testovania k nejakým technických ťažkostiam, ktoré viedli k tomu, že žiaci
nemali k dispozícii celých 10 minút na daný oddiel, je možné čas predĺžiť. Stačí opäť v administrácii
vybrať záložku PREDLŽOVANIE TESTOV. Tu vyberiete v rolovacom riadku triedu a prípadne i žiaka,
ktorého sa predĺženie času týka.

V tabuľke zadáte počet minút, o ktoré chcete predĺžiť čas na vyplnenie testu.

POZOR: Je v poriadku, že mnoho študentov nestihne vyplniť všetky otázky v danom čase. V tomto
prípade NIE JE ŽÁDNOUCÍ PREDLŽOVAŤ čas, dôjde ku skresleniu výsledkov !!! Test je schválne
koncipovaný tak, aby roztriedil žiakov na tie rýchlejšie a tých, čo potrebujú viac času.

5. Iné technické problémy
Ak testovací portál v priebehu testovania "spadne", dôjde k výpadku pripojenia internetu, elektriny,
apod. Teda dôjde k prerušeniu testovanie, nič sa nedeje. Žiaci sa znovu prihlási do ScioDatu a môžu
pokračovať v teste tam, kde skončili.
Ak v priebehu testu vyskytne akýmkoľvek ťažkostiam, s ktorými si nebudete vedieť rady, neváhajte sa
na nás obrátiť.
e-mail: scio@scio.sk
tel.: +420 234 705 055

6. Výsledky
Pre zobrazenie výsledkov triedy stačí v záhlaví ScioDatu vybrať ikonu Výsledky.

Tu vyberte odkaz Testovanie študijných predpokladov. Môžete si vybrať, či chcete zobraziť výsledky
jednotlivých žiakov, či celej triedy celkom.

Žiaci svoje výsledky nájdu v záložke Výsledky.

Po kliknutí na tlačidlo Výsledky sa im zobrazia podrobné výsledky za jednotlivé oddiely.

Po ukončení testovania Vám aj žiakom zašleme podrobnú záverečnú správu z testovania. Súčasťou
správy budú ako celkové výsledky za školu, tak aj výsledky za jednotlivé triedy.
Prajeme veľa zdaru pri testovaní.
Scio

