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1 ÚVOD 

Dokument slouží jako uživatelské příručka určená pro ředitele škol (ev. dedikované pracovníky určené 
pro naplnění informací o škole, třídách a žácích pro řádné konání Celoplošné zkoušky 1 v termínu 21.5. – 
8.6.2012. 

Zavedení informací do Systému (modul IDM) v termínech daných harmonogramem přípravy Celoplošné 
zkoušky 1 je nezbytnou podmínkou pro vygenerování testů pro takto zadané žáky školy. 

Postup zavedení informací do Systému je rozdělen do tří základních kroků: 

 Kontrola informací o vaší škole 

 Zavedení potřebného počtu a typů tříd 

 Import (ev. ruční zavedení) žáků do tříd 

V systému lze také nalézt informace o stavu přípravy počítačů na dané škole, o verzích nainstalované 
aplikace Klient a stažené Dávky testů.  

Před konáním Celoplošné zkoušky 1 pak škola pomocí Systému hlásí ukončení příprav, tedy svou 
připravenost pro konání testování žáků. 

 

V případě problémů či nejasností neváhejte kontaktovat ServiceDesk projektu NIQES:  

800 409 999 

Podpora59@sapcon.cz 
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2 PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU A KONTROLA INFORMACÍ O 
ŠKOLE 

1) Zadejte URL adresu: https://portal.niqes.cz/IDM, vyplňte Jméno (600XXXXXX) a Heslo 
(generuje správce portálu a bylo vám distribuováno emailovou zprávou na adresu 
evidovanou ČŠI).  

 

2.1 Úvodní obrazovka 

1) Jste přihlášeni na stránce „Upravit subjekt“ ke kontrole údajů o škole. Prosím zkontrolujte 
evidované údaje, pokud je to nezbytné, proveďte potřebné změny. Redizo školy není možné 
změnit. 

 

 

2) Po provedení případných změn stiskněte tlačítko „Uložit“ -> změny jsou provedeny. V opačném 
případě, stiskněte tlačítko „Storno“ -> jste přesměrováni na úvodní stránku školy.  

https://portal.niqes.cz/IDM
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2.2 Úprava informací o škole 

Úpravu informací o škole lze provést i přes tlačítko „Upravit“ v části pod školou. 

 

1) Po stisknutí tlačítka „Upravit“ se dostaneme opět na stránku „Upravit subjekt“ 
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2.3 Generování nového hesla 

Na obrazovce „Upravit subjekt“ stiskem tlačítka „Generovat nové heslo“ je možné vygenerovat nové heslo 
pro přihlášení do aplikace. Zobrazí se informační obrazovka se jménem a novým heslem 

 

2.4 Detail školy 

Detail školy se zobrazí po kliknutí na tlačítko „Detaily“ v části pod školou na úvodní obrazovce. 

 

Detail školy 
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3 EDITACE TŘÍD 

V systému jsou automaticky vygenerovány pro každou školu 2 třídy nazvané 5. a 9. ročník. Tyto třídy 
můžete využít a přejmenovat je dle zvyklostí používaných ve vaší škole (ev. smazat například 9. Ročník, 
pokud škola žáky tohoto ročníku nemá), nebo je možné vytvořit si nové třídy a tyto automaticky 
vygenerované smazat. 

3.1 Založení nové třídy 

Pokud chcete založit novou třídu, či editovat stávající třídu, stiskněte odkaz „Třídy“ na úvodní stránce 
školy. Po stisknutí odkazu „Třídy“ se zobrazí stránka se seznamem tříd (5. a 9. třídy), v tomto případě 
musíme založit novou třídu.  
 

 
Pro založení třídy stiskněte tlačítko „Nový“, zobrazí se obrazovka „Nová třída“, kde v poli Ročník definujte, 
jaké testy mají být pro žáky dané třídy použity. Pro celoplošnou zkoušku 1 je začátek školního roku     
standardně nastaven na rok 2011. 

 

 

1) Vyplňte potřebné údaje a stiskněte tlačítko „Uložit“, v opačném případě stiskněte tlačítko     
„Storno“. Třída byla úspěšně založena. 

 

3.2 Úprava třídy 

1) Klikneme na „Třídu“ (v tomto případě 5. A) a v dolní části obrazovky se zobrazí možnost upravení 
či smazání třídy.  
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2) Po stisknutí tlačítka „Upravit“ je zobrazena obrazovka „Upravit třídu“. 
 

3) V případě uložení úprav třídy, stiskneme tlačítko „Uložit“ v opačném případě tlačítko „Storno“. 
 

4) Pokud potřebujeme smazat třídu, stiskneme tlačítko „Smazat“. Zobrazí se obrazovka „Detail třídy“ 
s možností smazání vybrané třídy. Po stisknutí tlačítka „Smazat“ se zobrazí dialogové okno, zda 
skutečně chceme smazat příslušnou třídu. V opačném případě stiskněte tlačítko „Cancel/Zrušit“ a 
jsme zpět na „Detailu třídy“. 

5) Pokud jsme se ale nakonec rozhodli, že třídu smazat nechceme, stiskneme tlačítko „Storno“ na 
„Detailu třídy“ a jsme zpět na seznamu tříd.  
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4 ZAVEDENÍ ŽÁKŮ 

Předpokládáme, že nejobvyklejší postupem na školách bude import žáků z interního systému školy (např. 
Bakaláři), proto je tato kapitola takto koncipována. 

U každého žáka jsou v Systému evidovány tyto údaje: 

 Kód žáka – identifikátor žáka používaný v rámci systémů školy (např. v systému Bakaláři) – 
nepovinná položka. 

 Příjmení žáka – povinná položka. 

 Jméno žáka – povinná položka. 

 Pohlaví žáka – možnosti jsou pouze „Ž“ a „M“ – povinná položka 

 Cizí jazyk – možnosti jsou pouze „Anglický jazyk“, „Německý jazyk“ a „Francouzský jazyk“. 
Tato hodnota definuje, jaký test z cizího jazyka bude žák absolvovat v rámci Celoplošné 
zkoušky 1 – povinná položka. 

 Příznak SVP – Speciální vzdělávací potřeby – tímto příznakem lze označit žáky s SVP pro 
zohlednění jejich znevýhodnění při vyhodnocení výsledků testování, nicméně v Celoplošné 
zkoušce 1 nebudou pro tyto žáky k dispozici jiné, než standardní testy.  

 Popis – další možnost poznámky – nepovinná položka. 

4.1 Import žáků 

Tlačítko „Import“ na stránce s žáky vedle tlačítka „Nový“ slouží k importování žáků. Pro úspěšné vykonání 
importu žáků, je zapotřebí provést několik kroků: 

Import žáků z interního systému (např. Bakaláři) 

1) Data žáků exportovat např. ze systému Bakaláři do excelovského souboru. 

2) Tento soubor upravit tak, aby názvy sloupců byly nazvány takto – Kód žáka, Příjmení, 
Jméno, Pohlaví a Cizí jazyk. 

3) Uložíme na disk ve formátu .csv nebo .txt. 

  

Import žáků pomocí šablony 

1) Pokud nechceme žáky exportovat z interního systému (např. Bakaláři), ale chceme si 
šablonu vyplnit ručně, stiskneme tlačítko „Šablona“ a zobrazí se dialogové okno s možnostmi 
otevřít nebo uložit šablonu. 

2) Šablonu otevřeme. 

3) Vyplníme dle předem definovaných sloupců (např. vhodně data nakopírujeme z existující 
evidence). 
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4) Uložíme na disk ve formátu .csv nebo .txt. 

 

4.1.1 Načíst, ověřit a zobrazit data 

Po úspěšném vyplnění dat žáků a uložení na disk můžeme přejít k samotnému nahrání uloženého 
souboru.  

1) V případě správně vyplněné šablony se po stisku tlačítka “Načíst, ověřit a zobrazit data“ zobrazí 
okno s hlášením o počtu importovaných žáků.  

2) Informační okno zavřeme a jsme přesměrováni zpět na stránku s importovanými žáky. 

 

4.1.2 Případy, které při importu mohou nastat 

1) Pokud jsou v souboru chybná data (např. označení žena – chybně F, správně Ž) objeví se 

chybová hláška:  Opravte chyby v souboru a importujte znovu. Chyby opravte a soubor uložte. 

Poté postupujte stejně podle bodu 4.1.1 Načíst, ověřit a zobrazit data. 

 

2) V případě stisknutí tlačítka Načíst, ověřit a zobrazit data bez vyhledání požadovaného souboru se 

zobrazí: Je potřeba nejdříve vybrat CSV nebo TXT soubor po import. 
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3) V případě nahrání souboru v jiném formátu než CSV nebo TXT se zobrazí: Pro import můžete 

použít pouze CSV nebo TXT soubor. 

 

4.2 Hromadné úpravy žáků 

Pokud potřebujeme najednou upravit více žáků, použijeme tlačítko „Hromadné změny“, které se zobrazí 
po zaškrtnutí jednoho či více žáků. 

 

1) U každého záznamu žáka je zaškrtávací okno, můžeme vybrat více (zaškrtne např. 3 záznamy) 
žáků z dané třídy, nebo všechny žáky (zaškrtne checkbox nahoře bez záznamu) z dané třídy. Po 
výběru uživatel klikne na příkazové tlačítko „Hromadné změny“. 

 

2) Zobrazí se okno, kde si zvolíme druh změny (cizí jazyk, SVP) a potvrdíme tuto změnu 
zaškrtnutím check boxu „Změnit hromadně tuto hodnotu“ a stiskneme tlačítko „Provést hromadné 
změny“ v opačném případě tlačítko „Storno“. 

4.3 Hromadné odstranění žáků 

Pokud potřebujeme smazat několik žáků najednou, použijeme tlačítko „Smazat“, které se zobrazí po 
označení žaka/ů (zaškrtnutím checkboxu), které chceme smazat. 
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1) Stiskneme tlačítko „Smazat“ a zobrazí se kontrolní dialogové okno s informací o smazání 
záznamů. 

2) Po odsouhlasení se zobrazí okno s informací o počtu smazaných žáků. 

                 

4.4 Editace Žáka 

4.4.1 Vložení nového žáka 

1) Vložení nového žáka provedeme kliknutím na třídu (v tomto případě 5. A) a zobrazí se na pravé 
straně seznam žáků ve třídě, v tomto případě žádný žák není vložen. Pro vložení nového žáka 
stiskněte tlačítko „Nový“. 

 

 

 

2) Zobrazí se obrazovka „Nový žák“ k vyplnění informací o žákovi. V případě uložení stiskněte 
tlačítko „Uložit“, v opačném stiskněte tlačítko „Storno“. Žák je vložen ve třídě, která byla zvolena 

 

 

4.4.2 Úprava žáka 

1) Po kliknutí na jméno žáka se v dolní části obrazovky zobrazí detail žáka. Pro upravení informací 
stiskněte tlačítko „Upravit“. 
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2) Zobrazí se obrazovka „Upravit žáka“. Pro uložení změn u žáka stiskněte tlačítko „Uložit“, 
v opačném případě stiskněte tlačítko Storno. Změny jsou provedeny. 

 

4.4.3 Odstranění žáka 

1) Pokud chcete žáka smazat, stiskněte tlačítko „Smazat“ na stránce s žáky. Zobrazí se obrazovka 
s detailem žáka a po stisknutí tlačítka „Smazat“ na detailu žáka se zobrazí kontrolní dialogové 
okno, zda chcete skutečně smazat žáka. Po stisknutí tlačítka „OK“, je žák ze třídy smazán. 
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5 MONITORING PŘÍPRAV A HLÁŠENÍ STAVU ŠKOLY 

V rámci modulu IDM budete mít možnost sledovat postup příprav počítačového vybavení ve vaší škole: 

 

1) V části záznamu o škole jsou 4 indikátory o stavu systémové připravenosti dané školy: 

 

a) Klient OK – nastaví se automaticky v případě, že alespoň jedno PC má nainstalované-

ho Klienta v aktuální verzi. A je proveden poinstalační test. 

b) Dávka OK – nastaví se automaticky v případě, že je stažena dávka s ostrými testy do 

Klienta na škole. 

c)    K testování připraven (Připraven) – nastaví ředitel školy (ev. odpovědný pracovník 

školy), jakmile přípravy na konání Celoplošné zkoušky 1 budou v dané škole ukončeny, 

tzn. vyplněny veškeré potřebné údaje o žácích a třídách a na počítačích školy budou 

nainstalovány. Klient ve verzi určenou pro konání Celoplošné zkoušky 1 a budou na 

všech počítačích staženy Dávky obsahující testy žáků školy pro Celoplošnou zkoušku 

1. Příznak lze nastavit pouze v případě, že je nastaven příznak Klient OK a Dávka OK. 

d) Testování dokončeno (Hotovo) - nastaví ředitel školy (ev. odpovědný pracovník ško-

ly), jakmile budou všechny testy provedeny a počet evidovaných výsledků na serverech 

testů bude odpovídat realitě provedení testování. Po nastavení příznaku Testování do-

končeno, již není možné měnit příznak K testování připraven. 

2) Klikněte na odkaz „Počítače“ na úvodní stránce školy. 

 

3) Na stránce je zobrazen seznam počítačů evidovaných Systém ve vaší škole, na kterých je 
nainstalovaný software pro testování žáků. K těmto počítačům jsou zobrazeny informace, které 
testovací software posílá spolu s výsledky testů.  

4) V seznamu nenajdete počítače, na kterých nebyl proveden ani jeden test (např. neproveden 
poinstalační test, nebo test z Pilotní zkoušky), nebo počítače, které nemají online spojení 
s Centrálními servery. 
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6 STAHOVÁNÍ HESEL PRO ŽÁKY 

Stahování hesel pro žáky je dostupné přes odkaz „Třídy“ na úvodní stránce školy. Na následující stránce 
je třeba stisknout tlačítko „Hesla k testům“. Zobrazí se okno se seznamem podkampaní. Každá 
podkampaň má vytvořena hesla pro každého žáka školy. Máte možnost si vybrat, pro kterou třídu si hesla 
stáhnete. Stažený soubor je ve formátu ZIP. Po rozbalení mají soubory s hesly příponu CSV.  

 

Po kliknutí na tlačítko „Hesla“ se zobrazí obrazovka se seznamem podkampaní.  

Obrazovka obsahuje název podkampaně, předmět, ročník, začátek, konec podkampaně a checkboxy pro 
jednotlivé třídy školy. 

1. Vybrat třídy, pro které chcete stáhnout hesla k testům 

2. Kliknout na tlačítko „Stáhnout vybraná hesla“ 

 

 

Po kliknutí na tlačítko stahovat se zobrazí standardní dialog uložení souboru. Kde si vyberete, kam 
chcete soubor uložit. Soubor je zazipován. Pro další použití je třeba tento soubor rozbalit. 
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7 HODNOCENÍ 

Pro kontrolu stavu a výsledků testu slouží tlačítko „Hodnocení“ a tlačítko „Testy“. Která se nachází na 
obrazovce „Třídy“. 

 

Kliknutím na tlačítko „Hodnocení“ se zobrazí obrazovka s vyhodnocením za celou třídu. 

7.1 Hodnocení třídy 

 

Na obrazovce hodnocení třídy je vidět: 

 Zobrazení výsledků testů třídy pro vybraný předmět (tabulka). Lze porovnat s výsledky školy nebo 
za celou kampaň (grafy). 

 Legenda k výsledkům  

 Tlačítko zpět – vrátí na obrazovku „Třída“ 
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7.2 Testy 

Kliknutím na tlačítko „Testy“ na obrazovce „Třídy“ se zobrazí přehled již hotových testů. Obrazovka 
obsahuje název kampaně, předměty a seznam žáků, kteří už test udělali. Po kliknutí na jméno žáka se 
zobrazí hodnocení žáka, viz kapitola 7.3.  
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7.3 Hodnocení žáka 

U jména žáka v pravé dolní části obrazovky „Třídy“ je možné stisknout tlačítko „Hodnocení“ a tím zobrazit 
detail výsledků žáka. 

 

Po kliknutí na tlačítko „hodnoceni“ se zobrazí seznam žákových testů podle předmětů 

 Možné stavy jsou: 

o Modrý – test proveden, lze rozkliknout dál 

o Černý – připraven k testování, není aktivní 

 

 

Po kliknutí na modrý odkaz testu se zobrazí detailní hodnocení žáka v daném předmětu. Zde je možnost 
srovnat výsledky žáka dle předmětu s výsledky třídy, školy, nebo kampaně.  
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Výsledky lze stáhnout do formátu PDF pomocí tlačítka „Tisknout graf“ a vytisknout.  

7.3.1 Detailní hodnocení žáka dle jednotlivých úloh 

Stisknutím tlačítka „Detailní náhled“ na obrazovce hodnocení žáka se zobrazí výsledky jednotlivých úloh. 

Tyto výsledky lze srovnat s výsledky třídy, školy nebo kampaně.  A vytisknout pomocí tlačítka „tisknout 
graf“. 
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7.4 Vyhodnocení testů náhled žáka pro daný předmět 

Žák zadá po prohlížeče URL adresu: https://portal.niqes.cz/Vysledky, vyplní Jméno a Heslo, které 
zadával při vyplňování testu (např.: jméno: BQSQZRBP, heslo: RERPOWHQ). 

 

Po přihlášení se zobrazí obrazovka hodnocení žáka pro předmět, ke kterému patří dané jméno a heslo. 
Žák nemá možnost měnit předmět. 

Hned po skončení testu je k dispozici náhled výsledků samotného žáka v procentuální podobě. Není 
možné porovnávat, stahovat PDF ani podrobný náhled na jednotlivé otázky. 

Po skončení podkampaně (okna), ve které žák vykonával test. Budou tyto možnosti aktivní. Je to 
z důvodů utajení správných odpovědí na otázky v jednom okně. 

 

Tlačítko Vysvědčení slouží pro vytisknutí výsledků žáka (tak jak žák odpovídal na jednotlivé úlohy), ale 
až po ukončení časového okna. 

7.4.1 Detailní hodnocení žáka dle jednotlivých úloh 

Stisknutím tlačítka „Detailní náhled“ na obrazovce hodnocení žáka se zobrazí výsledky jednotlivých úloh. 

Tyto výsledky lze srovnat s výsledky třídy,školy nebo kampaně.  

https://portal.niqes.cz/Vysledky
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7.4.2 Stažení vysvěčení pro vybraný předmět 

Na obrazovce Hodnocení žáka – detail má žák možnost stáhnout vysvědčení za vybraný předmět, ale 
až po ukončení časové okna. 
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