
Technické a organizačné požiadavky pre e-testovania JAR 2021 

 

Technické požiadavky pre bezproblémový priebeh testovania: 

 prehliadač: MS Internet Explorer 8.0, Mozilla Firefox 28, Google Chrome 33 a ich vyššie 
verzie,  

 zapnutý JavaScript, 

 minimálne rozlíšenie zobrazenia 1024x768, optimálne 1366x768 a vyššie, 

 pripojenie na internet (2 Mbit/s download, 256 kbit/s upload), 

 minimálne 1 GHz procesor, 1 GB RAM. 

 

Organizačné požiadavky: 

 Technickú podporu a konzultácie pre žiakov zabezpečuje učiteľ, ktorý v zastúpení školy 

plánuje e-testovania v systéme e-Test (školský koordinátor) alebo školský IT administrátor. 

Škola zabezpečí informovanie žiakov/rodičov o kontaktoch na tieto osoby. 

 Školský koordinátor v systéme naplánuje termín testovania – t.j. priradí žiakov na 

konkrétny test na  obdobie (max. 3 dni), resp. deň, keď bude môcť byť školský koordinátor, 

alebo ním poverený administrátor, resp. IT administrátor, so žiakmi v kontakte.  

 Školský koordinátor, alebo ním poverený administrátor po naplánovaní testu/testov 

distribuuje (formou, akou daná škola komunikuje so žiakmi) každému žiakovi jeho login 

a prístupový kľúč do testu a ďalšie informácie. 

 V prípade technických problémov počas testovania, bude môcť žiak s týmito prístupovými 

údajmi zopakovať test maximálne 2-krát. 

 Pred testovaním je potrebné, aby mala škola aktualizované údaje o žiakoch pre školský rok 

2020/2021 v školskom informačnom systéme (aScAgenda, eŠkola) a zaslala ich do e-

Testu (linky na postup pri aktualizácii údajov sú uvedené nižšie). 

 Školský koordinátor naplánuje termíny pre jednotlivé testy iba na konkrétny deň/dni, kedy 

chce skutočne žiakom sprístupniť testy, nie však na viac ako na obdobie 3 pracovných dní 

za sebou pre jeden test a cieľovú skupinu, aby nedošlo k preťaženiu systému. 

 Školský koordinátor/IT administrátor inštruuje žiakov, aby sa prihlasovali do systému e-

Test cez stránku: https://www.etest-nucem.sk/testplayerTp2/. 

 

Ďalšie organizačné pokyny pre školského koordinátora, IT administrátora sú na stránke 
http://www.etest.sk/e-testovania-jar-2021/. 

 

 

 
Návod na export dát zo školského informačného systému (aScAgenda, eŠkola) a ich import do 
e-Testu sa nachádza na www.etest.sk v sekcii E-TESTOVANIE NA ŠKOLÁCH/KNIŽNICA/Import 
dát do e-Testu: http://www.etest.sk/kniznica/. 
Sprístupnenie e-Testu 
Export údajov z programu eŠkola do systému e-Test 
Export údajov z programu aSc Agenda do systému e-Test 
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