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I N S T R U K C E 
PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRŮBĚH TESTOVÁNÍ 

Dovedností pro život 
 
 

2014/2015 
 

S případnými dotazy se obracejte e-mailem na dovednosti@scio.cz.  

Testování probíhá pouze on-line, protože testy obsahují jak interaktivní praktické úlohy, tak audio a video. 

Proto jsou nezbytně nutná sluchátka. 

Testování si můžete naplánovat kdykoliv v rámci daného termínu. Testování organizuje škola (test zadávají 

žákům učitelé).  

Před testováním je nutné zadat jména žáků do aplikace ScioDat a přiřadit jim testování. 

Letošní termín testování je od 12. do 25. března 2015. 

Zpracované výsledky rozešleme nejpozději 20. 4. 2015. 

 
Kam se obrátit o pomoc? 

Pokud si při testování s něčím nevíte rady, neváhejte se na nás obrátit se svým dotazem, rádi Vám 

pomůžeme. Stejně tak uvítáme Vaše náměty či připomínky k projektu. Své dotazy či připomínky nám 

můžete posílat emailem na adresu dovednosti@scio.cz nebo se na nás můžete obrátit telefonicky na číslo 

+420 234 705 021. 
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PŘÍPRAVA 

1. Přihlaste se do aplikace ScioDat na adrese http://testovani.scio.cz. V té vytvořte třídy a zadejte 
jména žáků, jejich čísla v třídním výkazu a podle pokynů vytvořte (pomocí data narození každého 
žáka) hash. 

2. Seznamte se podrobně s instrukcemi, seznamte s nimi učitele, kteří budou testování organizovat.  
3. Pro úspěšné absolvování testování prověřte technické požadavky: 

� spolehlivé internetové připojení s rychlostí minimálně 1Mbit/s 
� doporučené prohlížeče: Internet Explorer 8 a vyšší, Mozilla Firefox 6 a vyšší  
� nainstalovaný a povolený plugin Adobe Flash Player 
� povolený JavaScript 
� sluchátka u každého počítače 
� otestovat svůj prohlížeč můžete zde: http://ib.scio.cz/CheckBrowser  

O TESTECH 

� Test v elektronické podobě pro 4. – 9. ročník obsahuje různý počet úloh. Jejich 
počet závisí na odpovědích žáka. Časový limit není dán, ale většina žáků zvládne test za 
45 minut. Test se po vyplnění potřebného počtu otázek automaticky ukončí. 

� Součástí testování je dotazník žáka, na jeho vyplnění mají žáci dalších 10 až 15 
minut. 

� Každá úloha má právě jednu správnou odpověď.  
� Bodový zisk: V testu se nesleduje poměr správně a chybně řešených úloh, za 

špatné odpovědi se neodečítají body, ale jednotlivé otázky ve výsledku 
pomáhají žáka zařadit. 

� Každý žák si pouští poslechy a video individuálně u jednotlivých úloh. 
� Žádné pomůcky kromě psacích potřeb nejsou povoleny. 
� Nezodpovězenou úlohu systém vyhodnotí jako úlohu, na kterou žák nezná odpověď. 
� Žáci mají k dispozici krátký dotazník, který může lépe pomoci při interpretaci 

výsledků. 

INSTRUKTÁŽ TĚSNĚ PŘED TESTOVÁNÍM 

 

Před začátkem testu proveďte krátkou instruktáž žáků, v rámci ní je seznamte:  
• s  časovým limitem pro řešení testu. Test je konstruován tak, aby jej stihli žáci vyřešit za 45 minut. 
• s přístupem do aplikace ScioDat a způsobem práce při on-line testování. 
• se strategií průchodu testem – žáci by měli vědět, že se od nich neočekává, že vyřeší všechny 

úlohy v testu, neboť cílem ověřovacího testování je nalézt nejobtížnější úlohy, které je žák ještě 
schopen řešit. Aby žák nebyl testem zbytečně frustrován, a zároveň byla zajištěna maximální míra 
objektivity měření, měl by k testu přistupovat odlišně, než mohlo být doposud zvykem.  
� žák by se měl pokusit řešit každou úlohu 

o přečíst si zadání 
o krátce se zamyslet, zda je úlohu schopen řešit 
o v případě, že ano, úlohu dle svých nejlepších schopností vyřešit 

� nenapadá-li jej řešení, či tráví-li řešením již příliš dlouhou dobu, měl by úlohu vynechat  
a pokračovat k další  

• Je velice důležité, aby žáci věděli, že nevyřešení některých úloh není ostudou. Cílem není vyřešit 
všechny úlohy, ale najít úlohy, které nejlépe popisují žákovy dovednosti. V testu se nesleduje poměr 
správně a chybně řešených úloh, za špatné odpovědi se neodečítají body, ale jednotlivé otázky ve 
výsledku pomáhají žáka zařadit. 
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Dovednosti pro život je ověřovací testování, které vyvinula společnost www.scio.cz na základě dlouholetých 
zkušeností s testováním. V čem jsou ověřovací testy jiné? Nepřinášejí primárně srovnání zúčastněných žáků 
vyjádřené percentilem (procento žáků, kteří dosáhli horšího výsledku), ale zařadí testovaného na pevně 
danou škálu bez ohledu na počet a výsledky ostatních účastníků testování. Dovednosti pracují se stupnicí 
vytvořenou na základě Rámcového vzdělávacího programu tzv. Klíčových kompetencí a projektu Gepard 
(část práce s informacemi). 
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PRŮVODCE APLIKACÍ SCIODAT 

Následující část slouží zejména k rychlé orientaci v aplikaci ScioDat. Dozvíte se, jak se co nejrychleji dostat 
na místa aplikace, která potřebujete k realizaci testování. Popis jednotlivých kroků při ovládání aplikace je 
pak součástí nápovědy ScioDatu. 

  

Do aplikace ScioDat se můžete přihlásit ze stránky http://testovani.scio.cz. Pro přihlášení musíte použít 
„kód uživatele“ tj. kód školy a dále heslo. 
 
Aplikace je rozdělena do 5 sekcí. Každá sekce pak v sobě obsahuje záložky. 
 
                1.           2.           3.       4.        5. 

 

 
 
 
 

1. Administrace (zakládání a úpravy tříd a žáků, přehled hesel) 
V této části aplikace školy zakládají třídy, přiřazují jim testování a zadávají do nich žáky – bez tohoto zadání 
není možné realizovat testování. 
 

2. Dotazníková šetření 
Tato část je určená pro realizaci dotazníkových šetření (jako je např. Mapa školy). 
 

3. Testování 
V této části školy přiřazují (aktivují) žákům testy, prodlužují čas na test, zadávají odpovědi nebo si prohlížejí 
dočasné výsledky. 
 

4. Výsledky 
Zde školy naleznou výsledky z testování. 
 

5. Ke stažení 
Tato část obsahuje výsledné zprávy z projektu, instrukce k testování.  
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1. PŘIHLÁŠENÍ A ZALOŽENÍ TŘÍD 

Založení nové třídy proveďte v sekci administrace (kroky 1 – 5): 
 

 
 

1. Klikněte na ikonu administrace. 
 
 
 

2. Vytvořte novou třídu.  
 
 
 

3. Vyberte školu. 
 
 

 
4. Zaměření školy může mít 
každá třída jiné, např. 
„Gymnázium a Střední odborná 
škola ekonomická“ může 
testovat dvě třídy a obě můžou 
mít odlišné zaměření. Pokud 
třídu nezadáte do správného 
zaměření školy, bude třída 
porovnávána s jinými školami 
k oboustranné škodě. 
Poznámka je nepovinný údaj. 
Označení na záznamovém 
archu je u on-line testování 
nepodstatné. 

 
 
 

5. Uložte novou třídu. 

 

Nově založenou třídu můžete opětovně dodatečně smazat (ikona křížek), musí být však zcela prázdná bez 
žáků a výsledků testování. 
 
6. Každé třídě je třeba přiřadit testování „Dovednosti pro život “ kliknutím na tlačítko „+“ (přiřadit 
testování). 
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2. ZADÁVÁNÍ ŽÁKŮ 

Žáky můžete vkládat jednotlivě (ikona kolečko – 7), hromadně importovat (ikona řetěz – 8 – zde naleznete 

také bližší instrukce pro hromadný import), dodatečně upravovat (ikona puzzle – 9). Hromadně s žáky 
pracovat (10 přesouvat do jiných tříd), naleznete zde také přehled hesel žáků k testování (ikona klíč - 11) a 
můžete přejít na přiřazování testů (12). 
 
 
Hesla si můžete vytisknout a předat žákům či vyučujícím (krok 11).      
 
 7  8         9                  10  11  12 

     
 
V přehledu hesel můžete hesla vytisknout. 
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3. PŘIŘAZENÍ TESTŮ ŽÁKŮM 

 
Přiřazování testů žákům probíhá v sekci Testování. 
 
 
 
 
13. Vstupte do testování Dovednosti pro život a žákům ve vybraných třídách přiřaďte testy a dotazníky 
(ikona plus).  

                   13.          
 
 

 
 

 
14. Přiřazení nezapomeňte uložit.     
 
 
 
 

Žáci se do testování přihlašují každý ve svém osobním profilu na http://testovani.scio.cz a vstupují do on-
line testování podle pokynů vyučujícího, od něhož obdrží vstupní údaje (viz krok 11). Pro přihlášení 
používají hash a heslo. 
 

 

VYHODNOCENÍ 

 

 

Finální výsledky budou k dispozici po kompletním doplnění databáze výsledků v sekci Ke 

stažení zhruba do měsíce od ukončení testování. Žáci uvidí své výsledky po přihlášení pod 

svým hashem a heslem. Školy dostanou podrobnou zprávu o výsledcích žáků. 

 
 


