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Pokyny pre zrealizovanie testovania bádateľských spôsobilostí 

 Pripraviť PC miestnosť - nutné pripojenie na internet. 

 V deň testovania žiakom poskytnúť prihlasovacie údaje (ak nimi nedisponujú) na vzdelávací portál 

vzdelavanie.itakademia.sk. Prihlasovacie údaje sú rovnaké ako pri vstupnom testovaní. Prihlasovacie 

údaje boli generované systémom a zohľadňovali sa požiadavky na bezpečnosť. 

 Pri vstupných testoch (Subtest A) nastala zmena, žiaci budú vyzvaní vložiť prístupový kľúč, ktorým 

disponuje ITA koordinátor na škole. Koordinátori nájdu aktuálne prístupové kľúče v časti 

Podpora/Koordinácia na škole/Testy bádateľských spôsobilostí (zoznam). 

 K výstupnému testu majú prístup iba tí žiaci, ktorí absolvovali vstupné testovanie do konca decembra 

roka 2018. Pokiaľ si nie ste istí, ktorí Vaši žiaci absolvovali vstupný test v danom období, napíšte nám na 

itpartner@itakademia.sk a obratom Vám zašleme zoznam žiakov. 

 Subtest A: Test bádateľských spôsobilostí SŠ – výstupný test (1. – 4. (5.) ročník, kvinta - oktáva) je pre 

žiakov dostupný po prihlásení sa na vzdelávací portál cez nástenku 

na https://vzdelavanie.itakademia.sk/my/ už bez akéhokoľvek hesla. Odporúčaný čas na vypracovanie: 45 

minút. 

 Subtest A: Test bádateľských spôsobilostí ZŠ – výstupný test ((5. – 9. ročník, prima – kvarta, prednostne 

určený od 6. ročníka (sekunda), ale ak sa overovanie dotýka 5. ročníka (prima), tak je možné realizovať 

tento subtest aj na žiakoch 5. ročníka (prima))) je pre žiakov dostupný po prihlásení sa na vzdelávací 

portál cez nástenku na https://vzdelavanie.itakademia.sk/my/ už bez akéhokoľvek hesla. Odporúčaný čas 

na vypracovanie: 45 minút. 

 Subtest B: Test úrovne informatického myslenia – vstupný test sa spustí po kliknutí na nasledovný 

odkaz: https://dotazniky.itakademia.sk/index.php/survey/index/sid/263777/newtest/Y/lang/sk. Žiaci 

budú vyzvaní zadať kľúč. Tento je totožný s ich prihlasovacím menom. Test je rovnaký pre ZŠ aj SŠ. 

Odporúčaný čas na vypracovanie: 45 minút. 

 Subtest B: Test úrovne informatického myslenia – výstupný test sa spustí po kliknutí na nasledovný 

odkaz: https://dotazniky.itakademia.sk/index.php/survey/index/sid/748437/newtest/Y/lang/sk. Žiaci 

budú vyzvaní zadať kľúč. Tento je totožný s ich prihlasovacím menom. Test je rovnaký pre ZŠ aj SŠ. 

Odporúčaný čas na vypracovanie: 45 minút. 

 Termín na vyplnenie výstupných testov je november 2019. 

 Test je možné vyplniť iba raz, opakované vyplnenie nie je možné. Preto prosím upozornite žiakov, aby test 

odoslali až po jeho úplnom vypracovaní. 

 Poradie subtestov nie je dané a nie je potrebné ich realizovať v jednom dni. 

https://vzdelavanie.itakademia.sk/my/
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 Pre zabezpečenie realizovania testu bádateľských spôsobilosti (subtest A, subtest B) je určený maximálny 

počet hodín na školský rok 40 hodín. Na jeden test pripadá 0,5 hodiny na skupinu cca 15 žiakov. Každý 

test evidujete vytvorením termínu v registračnom portáli, nahodením stretnutia, žiakov a dochádzky.  

 V prípade nejasností, nefunkčnosti prístupových údajov alebo iných komplikáciách, prosím píšte na mail: 

veronika.kopcova@upjs.sk. 

 Výstupný test (oba subtesty) bádateľských spôsobilostí je „nadpredmetový“ a neklasifikuje sa. Vstupný test spolu s 

výstupný testom slúžia na identifikáciu rozvoja bádateľských spôsobilostí. Počas testovania nemá byť žiakom 

poskytovaná nápoveda zo strany učiteľa.  

 

Do úložiska v priečinkoch vašej školy vám boli nahraté excel súbory so žiakmi vašich škôl a termínom vyplnenia 

jednotlivých testov (bádateľský ZŠ, bádateľský SŠ, informatický), zároveň tiež úspešnosť žiakov v percentách 

a percentil pri vstupných testoch vzhľadom na celkovú vzorku žiakov. 

Výstupné testy (bádateľské ZŠ, SŠ, informatické) môžete absolvovať so žiakmi, ktorí vstupné testy vyplnili najskôr 

pred 6 mesiacmi. T.j.: v septembri môžu výstupné testy absolvovať žiaci, ktorí vstupné absolvovali do marca tohto 

roku a pod. 

Žiaci majú absolvovať výstupné testy ekvivalentné vstupným, teda ak žiak absolvoval vstupný bádateľský test pre 

ZŠ, aj výstupný test má robiť pre ZŠ aj v prípade, že je už na strednej škole. 

V prípade, že prístup žiakovi nefunguje (v hociktorom teste), prosím napíšte mail na veronika.kopcova@upjs.sk, 

kde uvediete zoznam prihlasovacích mien žiakov (username), ktorým test nefunguje a druh testu, následne vám 

v čo najkratšom možnom čase prístupy opravíme a zašleme mail o sfunkčnení prístupov. 
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