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Seznam použitých zkratek 

 

Zkratka Význam 

CP1 Celoplošná zkouška 1 

Klient Testovací aplikace instalovaná na koncové stanice ve školách, která je schopna 
fungovat off-line, tedy bez nepřetržitého datového spojení se servery Objednatele 

Dávka testů Dávka obsahující testy pro všechny žáky v rámci jedné školy. Tato dávka je z důvodu 
bezpečnosti zašifrovaná a bude ji možné rozšifrovat jen Administrátorským heslem. 
Jednotlivé testy v této dávce je pak možné rozšifrovat jen adekvátní kombinací ID 
testu a Klíče testu. 

ID testu Jednoznačná alfanumerická identifikace jednoho testu z jednoho předmětu pro 
jednoho žáka z evidence MŠMT – není to identifikace žáka, každý žák může 
absolvovat více testů. 

Klíč testu Heslo sloužící k rozšifrování testu obsaženého v Dávce testů pro žáka 
identifikovaného pomocí zadaného ID testu v rámci aplikace Klient. 
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1 ÚVOD 

Celková koncepce projektu „Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání“ je členěna na 
jednotlivé dílčí fáze, od Pilotního testování, Celoplošné zkoušky č. 1 (CP1) až po ukončení a předání 
finální dokumentace a veškerého vyvinutého aplikačního vybavení v roce 2014. Dokument Instalační 
příručky se vždy týká popisu instalace pro danou dílčí část projektu.  

1.1 Účel dokumentu 

Tento dokument v jednotlivých kapitolách podrobně popisuje postup instalace Klienta – softwarové 
aplikace určené pro Celoplošnou zkoušku 1 (dále CP1).  
Dále popisuje stažení Dávky testů a verifikaci funkčnosti Klienta a Dávky testů pro danou školu. 

Tento dokument je určen pro pracovníky škol, kteří budou mít zodpovědnost za všechny úkony spojené 
s instalací Klienta na škole, s jejím otestováním a potvrzením, že škola je připravena pro podmínky 
testování v rámci Celoplošné zkoušky č. 1 

Za provedení instalace včetně odzkoušení funkčnosti v rámci dané školy je zodpovědný pracovník školy 
v roli (správce IT nebo administrátor IT), kterého deleguje ředitel dané školy.  

Pracovníci ČŠI nebudou fyzicky provádět instalace a kontrolu na přidělených školách, budou jen 
monitorovat postup, zajistí komunikaci mezi ČŠI a školami, budou primárně hlásit problematické školy ze 
své skupiny škol a monitorovat postup v rámci systému InSpis, tak jak bylo již prováděno v rámci Pilotní 
zkoušky. 

 

V případě problémů či nejasností neváhejte kontaktovat ServiceDesk projektu NIQES:  

800 409 999 

Podpora59@sapcon.cz 
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2 INSTALACE KLIENTA, KONTROLA AKTUALIZACE 
APLIKACE A STAŽENÍ DÁVKY 

V následujících kapitolách je popsán postup instalace Klienta, popis kontroly aktualizace aplikace a 
stažení dávek testů pro otestování žáků v rámci dané školy pro provedení Celoplošné zkoušky 1. 

Pro instalaci Klienta musíte být přihlášeni na instalovaném PC pod účtem lokálního ADMINISTRÁTORA 
(z důvodu instalace nové aplikace) – login a heslo získáte od Ředitele školy, nebo od správce IT na škole, 
nebo zástupce školy sám provede přihlášení (např. z důvodu bezpečnosti Vám nebudou sděleny 
přihlašovací údaje) a pod tímto účtem pak provedete instalaci. 

2.1 Vstupní podmínky 

Pro provedení instalace byste měli mít k dispozici: 

 Instalační balíček pro instalaci Klienta 

 Zajištěný přístup do počítačové učebny v dané škole od ředitele školy, případně jím určené 

kontaktní osoby 

 Potřebná administrátorská oprávnění pro instalaci aplikace na lokální stanici, kam bude klientská 

aplikace instalována 

 Přístupová oprávnění, pod kterými bude probíhat testování pro ověření instalace na lokální 

stanici, kam bude klientská aplikace instalována 

 Logovací údaje pro stažení Dávky testů (Přihlašovací jméno <REDIZO_školy>, Heslo 

<REDIZO_pozpátku>) 

 Logovací údaje pro spuštění Zkušebního testu (uživatel i heslo = 33333) 

 Seznam tříd a testovaných žáků pro danou školu 

2.2 Zdrojové soubory instalace Klienta 

Zdrojový adresář obsahuje následující soubory a podadresáře: 

 

Obrázek 1 – Instalační soubory 

 

Instalace aplikace je třeba spouštět s přístupovým oprávněním lokálního administrátora na stanici. Pro 
instalaci na stanici s operačním systémem  

 Pro Windows XP - Setup_WinXP.exe  

 Windows 7, Windows Vista -  Setup_W7.msi 
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2.2.1 Instalace. NET Framework 

Pokud instalace aplikace detekuje. NET Framework 2.0 na stanici, je následující fáze dle kapitoly 2.2.1 
vynechána a pokračuje se kapitolou 2.2.2  

V  opačném případě je nejdříve automaticky spuštěna jeho instalace: 

 

 

Obrázek 2 – Instalace .Net Framework – Licenční podmínky 

Pro korektní instalaci, je nutné potvrzení podmínek licenční smlouvy tlačítkem „Přijímám“, načež je 
automaticky spuštěna instalace .NET Framework 2.0 SP2: 

 

 

Obrázek 3 – Instalace .NET Framework 

Po dokončení instalace systém automaticky pokračuje samotnou instalací Klienta. 
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2.2.2 Instalace Klienta 

Po spuštění instalačního souboru je zobrazena uvítací obrazovka instalace, na které je třeba pokračovat 
tlačítkem „Další“. 

 

Obrázek 4 – Instalace NIQES 
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Obrázek 5 – Instalace NIQES s výběrem složky 

Na obrázku č. 5 je možné změnit složku, do kterého je aplikace instalována pomocí tlačítka „Procházet“, 
a následným výběrem cílové složky na lokální stanici a potvrzením OK. Aplikace by neměla být 
instalována do adresářů Program Files, Program Files (x86) a Windows. 

 

Obrázek 6 – Výběr složky 
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Ponechat zvolenou možnost „Všichni“ (Everyone) pro instalaci na všechny uživatele stanice a pokračovat 
tlačítkem „Další“. 

 

Obrázek 7 – Instalace na všechny uživatele stanice 

 

Na obrázku č. 8  je po stisku tlačítka „Další“ spuštěna samotná instalace. 

 

Obrázek 8 – Instalace aplikace 
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Po dokončení instalace je zobrazeno úspěšné potvrzení, které se ukončí tlačítkem „Zavřít“. 

 

Obrázek 9 – Ukončení instalace 

Instalace aplikace vytvoří na Ploše stanice ikonu  NIQES – testování a v nabídce Start – Všechny 

programy podsložku Česká školní inspekce s položkami  NIQES – testování,  , 

 Kontrola aktualizace aplikace. 

2.3 Kontrola aktualizace aplikace 

Při spuštění aplikace Klient se provede kontrola aktualizace aplikace a v případě existence nové verze se 
provede automatický update aplikace. V případě, že bychom chtěli znát, jaké aktualizace jsou nabízeny, 
otevřeme nabídku Start – Všechny programy – vybereme složku Česká školní inspekce, klikneme na 
podsložku Kontrola aktualizace aplikace a zobrazí se dialogové okno Vyhledávání aktualizací. 
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Obrázek 10 – Vyhledávání aktualizací 

 

Po vyhledání dostupných aktualizací se zobrazí následující dialogové okno viz. obr. č. 11 – Informace o 
aktualizaci 

 

Obrázek 11 – Informace o aktualizaci 
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Po stisknutí tlačítka Aktualizovat se zobrazí dialogové okno viz. obr. č. 12 – Stahování a instalace 
aktualizací 

 

Obrázek 12 – Stahování a instalace aktualizací 

Po úspěšném provedení update aplikace uzavřeme dialogové okno tlačítkem Dokončit. 

 

Obrázek 13 – Aktualizace byla úspěšná 
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V případě kontroly ověření aktualizace aplikace, která již byla aktualizována a novější verze neexistuje je 
zobrazeno dialogové okno viz. obr. č. 14. Dialogové okno opět uzavřeme stisknutím tlačítka Dokončit. 

 

Obrázek 14 – Kontrola aktualizace aplikace 

2.4 Stažení a odeslání dávky 

Po úspěšné instalaci a aktualizace klienta můžeme přistoupit ke stažení dávky testů pro certifikované 
testování pro danou školu. 

V menu Start/všechny programy/Česká školní inspekce/ spustit program      . 

2.4.1 Stažení dávky v režimu online 

Přihlásíme se Logovacími údaji pro stažení Dávky testů.  

Uživatelské jméno:  <REDIZO_školy> 

Heslo:    <REDIZO_pozpátku> 

 

Příklad škola, která má REDIZO 600001111, použije jako: 

Přihlašovací jméno:  600001111 

Heslo:    111100006 
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Obrázek 15 – Přihlášení uživatele do aplikace – v režimu online 

 

Aplikace je po korektním přihlášení otevřena na záložce Seznam aktuálně uložených testů viz obr. 16. 

V režimu online jsou dostupná (aktivní)tlačítka:  

 Importovat dávky, Importovat testy (tlačítka pro import slouží pro stažení dávky nebo testů 

v off-line režimu),  

 Stáhnout aktuální sadu testů,  

 Nový login  

 Ukončit aplikaci.  

 

Jakmile uživatel stiskne tlačítko Stáhnout aktuální sadu testů, aplikace dle přihlášeného uživatele 
rozpozná příslušnou školu a stáhne sadu testů pouze pro žáky dané školy a zobrazí informativní hlášení 
o počtu stažených testů. Jsou zobrazeny všechny testovací dávky na stanici – u každého testu je 
uvedeno ID, které je zároveň přihlašovacím Id testu (přihlašovací kód do Klienta), jméno žáka a základní 
identifikace testu.  
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Obrázek 16 – Stáhnutí aktuální sady testů 

 

Pokud je zároveň zaškrtnuta volba Vymazat aktuální sady testů, zůstanou na stanici pouze nově stažené 
testy, stávající jsou odstraněny. Viz. obr. 17 a obr. 18. 

 

 

Obrázek 17 – Stažení dávky se zaškrtnutým checkboxem „Vymazat stávající sady testů“ 

 

Obrázek 18 – Stažení dávky bez zaškrtnutého checkboxu „Vymazat stávající sady testů“ 
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Obrázek 19 – Stažení testů 

Po úspěšném stažení aktuální verze testů, zkontrolujeme počet testů s počtem žáků. Pro každého žáka 
(až v rámci přípravy Celoplošného testování) by měly být vygenerovány 3 testy – pro každý předmět 
jeden. Každá dávka testů dále obsahuje určitý počet testů pro tzv. náhradníky. Náhradníkem je předem 
neznámý nepojmenovaný žák, resp. test pro takového žáka. Bude použito v případě, že konkrétní žák 
dané třídy nebude mít vygenerovaný test (může být způsobeno změnou školy na poslední chvíli, chybou 
ve vstupních datech, atd.).  

 

V případě přerušení dostupnosti sítě při stahování sady testů se zobrazí dialogové okno viz. obr. č. 20. 

 

Obrázek 20 – Nedostupná síť 

 

2.4.2 Odeslání výsledku testů v režimu online 

Po absolvování testu se test automaticky odesílá prostřednictvím internetu na servery ČŠI. Následující 
možnosti budou využity v případě, že v době ukončení testu nedošlo k odeslání, o čemž byl žák 
informován, ale spojení se podařilo obnovit a tak je možno administrátorem provést nový pokus o 
odeslání vyplněných testů.  



 

 

 
 
Název souboru: Klient - Instalační příručka_v6.doc  Strana 17 
 

„Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání“ 

Instalační příručka 

Vyplněné testy se zobrazují na záložce Seznam zodpovězených testů. Všechny testy jsou před 
odesláním zašifrovány a uloží se jako jeden XML soubor per test do složky Delivery, která je podsložkou 
složky, kde je nainstalovaná aplikace. 

 

Po kontrole všech zodpovězených testů můžeme testy odeslat na centrální servery ČŠI stiskem tlačítka 
Odeslat. Odesílají se všechny testy, serverová strana pozná, které již zpracovala a ty nebude 
zpracovávat opakovaně. Uživatel tedy neřeší, co odeslat a co ne – odesílá vše. Před samotným 
odesláním testů se zobrazí kontrola viz. obr. č. 21. 

 

Obrázek 21 – Potvrzení o odeslání 

 

Po odsouhlasení odeslání testů jsou testy odeslány na centrální servery ČŠI. Po stisku tlačítka Ukončit 
aplikaci se odhlásíme z Administrátorské konzoly. 

2.4.3 Stažení dávky v režimu off-line 

V případě, že škola nemá z počítačů v učebně připojení na internet, je potřeba před zahájením testování 
zajistit stažení dávky v režimu off-line.  

Doporučený postup je následující:  

 Vyinstalujeme aplikace Klient na libovolném počítači, který je připojen na internet. 

 Dále postupujeme postupem popsaným v kapitole 2.4.1 Stažení dávky v režimu online. Tímto 

postupem zajistíme stažení dávky z centrálních serverů na tento počítač. 

 Stažené testy jsou na klientské stanici uloženy v adresáři C:\CSI\NIQES - testování\Repository, 

který je skrytý. Z tohoto adresáře je možno testy zkopírovat na přenositelné médium a tyto testy 

následně popsaným způsobem distribuovat na ostatní stanice, bez ohledu na to, zda tyto stanice 

jsou on-line, nebo off-line. 

Postup si ukážeme na počítači, který není připojen k Internetu. Předpokládáme, že je zde již 
nainstalována aplikace Klient, případně nainstalujeme. 

Spustíme Administrační konzolu aplikace Klient. 

V menu Start/všechny programy/Česká školní inspekce/ spustit program      . 
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Přihlásíme se Logovacími údaji pro stažení Dávky testů viz. obr. 22.  

Uživatelské jméno:  <REDIZO_školy> 

Heslo:    <REDIZO_pozpátku> 

 

Obrázek 22 – Přihlášení uživatele do aplikace – v režimu off-line 

Po potvrzení logovacích údajů se zobrazí dialogové okno viz. obr. č. 23. Toto hlášení upozorňuje, že 
nejsme on-line a že tedy musíme přistoupit k variante stažení dávky způsobem off-line. 

 

Obrázek 23 – Neověření zadaného uživatelského jména 

Testy máme připravené na přenositelném médiu – získány ze stroje, který přístup na Internet měl – viz. 
předchozí stránka návodu. 

Nebo oprávněný pracovník školy zajistí alternativním způsobem dávku s testy (např. ze ServiceDesku, 
nebo CD s dávkou). Import celé zašifrované dávky testů, nebo jednotlivých testů do Klienta je možný z 
externího disku, flash disku, CD, nebo z uloženého souboru. 
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Po odkliknutí oznámení o nedostupnosti služby se zobrazí dialogové okno viz.obr.č.24 s aktivními tlačítky: 
Importovat dávky, Importovat testy, Nový login, Ukončit aplikaci. Naopak tlačítko Stáhnout aktuální verzi 
testů je neaktivní (protože stanice není on-line).  

 

Obrázek 24 – Seznam aktuálně uložených testů – v režimu off-line 

Po stisknutí tlačítka Importovat dávky, resp.testy se tyto soubory nakopírují do skryté složky 
„Repository“, která leží v adresáři, kam byla aplikace nainstalována (standardně C:\CSI). Tato složka je 
skrytá. 

Opět můžeme zaškrtnout či nezaškrtnout checkbox Vymazat stávající sady testů a při stisknutí tlačítka 
Importovat dávky či importovat testy se objeví dialogová okna viz.obr.č.25. 

 

 

Obrázek 25 – Potvrzení importu dávek a testů 
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2.4.4 Odeslání výsledků testů v režimu off-line 

Po absolvování testu se test automaticky odesílá prostřednictvím internetu na servery ČŠI. Následující 
možnosti budou využity v případě, že v době ukončení testu nedošlo k odeslání, o čemž byl žák 
informován a spojení se nepodařilo obnovit  

Po absolvování testů se vyplněné a zašifrované testy zobrazují na záložce Seznam zodpovězených testů. 
Viz.obr.č.26 a zároveň ve složce „Delivery“ v adresáři aplikace (standardně C:\CSI).  

 

 

Obrázek 26 – Seznam zodpovězených testů – v režimu off-line 

 

Aby testy mohly být vyhodnoceny, je zapotřebí pomocí tlačítka Exportovat vybrané testy, vybrat 
příslušnou složku či externí médium (CD, flash disk),. Viz. obr. č.27. Vyplněné zašifrované testy lze 
odeslat pomocí aplikace Klient z jiného počítače, který je připojený na Internet, nebo i mailem z jiného 
počítače, jejich velikost je řádově menší, než nevyplněných – v těchto testech jsou zašifrované pouze 
zvolené volby, které systém na straně serveru umí vyhodnotit (doporučujeme vhodnost postupu 
konzultovat se ServiceDeskem). 

Při Exportu může dojít k několika situacím: po výběru příslušné složky, na kterou nemá administrátor 
příslušná práva a médium, které použijeme k přenosu dat je díky své kapacitě zaplněno, se zobrazí 
dialogová okna viz. obr. 28. V takovém případě je nutno zvolit jiné cílové úložiště. 
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              Obrázek 27 – Výběr složky či média pro export testů 

 

Obrázek 28 – Nedostatek místa na disku, přístup odepřen 

 

 Po stisku tlačítka Ukončit aplikaci se odhlásíme z Administrátorské konzoly. 

2.5 Zkušební test 

Po zkontrolování Dávky testů proveďte dále Zkušební test. Přihlaste se na stanici jako uživatel se 
standardním oprávněním, jaké budou používat žáci pro testování. To znamená, že se budete přihlašovat 
do systému pod účtem žáka. Spusťte Klienta pomocí ikony na ploše, nalogujte se pomocí Logovacích 
údajů (uživatel a heslo 33333) pro spuštění Zkušebního testu a projděte zkušebním testem.  

Zkušební test obsahuje 3 otázky a je zakončen odesláním výsledku na centrální servery, což je uživateli 
indikováno hláškou. 

Zkušební test je doporučeno provést na každé stanici, kde je nainstalována dávka z důvodů ověření 
připravenosti PC k testování. Pro nastavení příznaků Klient OK v modulu IDM je nezbytné provedení 
33333 poinstalačního testu alespoň na jednom PC a zaslání výsledku tohoto testu na centrální servery. 

Zkušební test projde i bez připojení na Internet, na konci testu bude uživatel informován, že dávka nebyla 
odeslána. Pokud bylo možné testem projít, znamená to, že data na stanici jsou již v pořádku, ale není 
funkční datové připojení prostřednictvím sítě Internet na centrální server. 

Ovládání aplikace a vzhled testů je popsán v dokumentu Klient – Uživatelská příručka. 

2.6 Distribuce dávky v rámci učebny 

Pokud je pomalejší připojení školy na internet, nebo připojení na internet počítačů v učebně není funkční. 
Je možné postupovat podle kroků pro off-line distribuci, viz. kapitola 2.4.3 a 2.4.4. 


