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HARMONOGRAM ČINNOSTÍ                                                                    

E-TESTOVANIE 9-2017 – ONLINE FORMA 

5. apríl 2017 – MAT, SJL (ZŠ s VJS) 

7:25 – 7:45 
 IT administrátor v spolupráci s administrátormi v každej učebni na každom žiackom 

PC otvoria Offline Prehrávač Testov, zvolia formu testovania online. 

7:45 – 7:55  

 Školský koordinátor rozdá administrátorom zoznamy žiakov s prístupovými kľúčmi 

– jeden v celku pre administrátora, druhý rozstrihaný pre každého žiaka zvlášť, 

zasadací poriadok, pomocné papiere, pripravené originálne OH pre T9 z matematiky 

a prehľad vzťahov a jednotiek – zverejnený na webovej stránke http://www.etest.sk/e-

testovanie-9-2017/.  

 Administrátori prekontrolujú materiály, ktoré dostali od školského koordinátora. 

7:55 – 8:10 

 Administrátori usadia žiakov podľa zasadacieho poriadku, rozdajú im pripravené 

originálne OH, pomocné papiere k MAT, prehľad vzťahov a jednotiek k testu z MAT a 

dávajú im úvodné pokyny.  

 Žiaci vypĺňajú záhlavie OH (testovú formu, kód testu).  

 Administrátori rozdajú žiakom rozstrihaný zoznam s prístupovými kľúčmi k testu 

z MAT.  

8:10 

 Žiaci si vyberú jazyk testovacieho prostredia pred prihlásením v pravom hornom 

rohu prihlasovacieho okna – slovenský jazyk.  

 Žiaci sa prihlasujú sa do portálu prihlasovacím menom, vyberú si test zo zoznamu 

naplánovaných testov a zadajú prístupový kľúč k testu. 

8:10 – 8:15 
 Žiaci si vyberú jazyk testu (slovenský). 

 Žiaci majú 5 minút na preštudovanie pokynov k testu. 

8:15 

 Administrátor dá pokyn žiakom na začatie testovania. 

 Žiaci sa prihlasujú do testu opätovným zadaním prístupového kľúča k testu 

a stlačením tlačidla ZAČAŤ TESTOVANIE. 

8:15 – 9:20 

 Administrácia testov z MAT. 

5 minút navyše predstavuje manipulačný čas určený na priebežné zapisovanie 

odpovedí do OH. 

9:20  

 Ukončenie testovania. 

 Školský koordinátor prevezme od administrátorov všetky materiály (archivuje ich 3 

roky). 

9:20 – 9:35 
 IT administrátor v spolupráci s administrátormi v každej učebni na každom žiackom 

PC znovu otvoria Offline Prehrávač Testov, zvolia formu testovania online. 

9:35 – 9:45 

 Školský koordinátor rozdá administrátorom zoznamy žiakov s prístupovými kľúčmi 

– jeden v celku pre administrátora, druhý rozstrihaný pre každého žiaka zvlášť, 

zasadací poriadok, pripravené originálne OH pre T9 zo slovenského jazyka 

a literatúry. 

 Administrátori prekontrolujú materiály, ktoré dostali od školského koordinátora. 

http://www.etest.sk/e-testovanie-9-2017/
http://www.etest.sk/e-testovanie-9-2017/
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9:45 – 9:55 

 Administrátori usadia žiakov podľa zasadacieho poriadku, rozdajú im pripravené 

originálne OH a dávajú im úvodné pokyny.  

 Žiaci vypĺňajú záhlavie OH (testovú formu, kód testu). 

 Administrátori rozdajú žiakom rozstrihaný zoznam s prístupovými kľúčmi k testu zo 

SJL. 

9:55 

 Žiaci si vyberú jazyk testovacieho prostredia pred prihlásením v pravom hornom 

rohu prihlasovacieho okna – slovenský jazyk.  

 Žiaci sa prihlasujú sa do portálu prihlasovacím menom, vyberú si test zo zoznamu 

naplánovaných testov a zadajú prístupový kľúč k testu.  

9:55 – 10:00 
 Žiaci si vyberú jazyk testu (slovenský). 

 Žiaci majú 5 minút na preštudovanie pokynov k testu. 

10:00 

 Administrátor dá pokyn žiakom na začatie testovania.  

 Žiaci sa prihlasujú do testu opätovným zadaním prístupového kľúča k testu 

a stlačením tlačidla ZAČAŤ TESTOVANIE. 

10:00 – 11:05 

 Administrácia testov zo SJL. 

5 minút navyše predstavuje manipulačný čas určený na priebežné zapisovanie 

odpovedí do OH. 

11:05 

 Ukončenie testovania  

 Školský koordinátor prevezme od administrátorov všetky materiály (archivuje ich 3 

roky). 

11:05 – 14:00 
 Školský koordinátor vyplní dotazník spätnej väzby o počte elektronicky testovaných 

žiakov, ktorý nájde  na webovej adrese: http://goo.gl/gleLEQ a odošle ho. 

 

http://goo.gl/gleLEQ

