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Harmonogram Národního testování žáků 6. ročníku 
 

Termín testování: 12. 10. 2020 – 20. 10. 2020 

 
Žáci obou šestých tříd budou děleni na poloviny. Testování bude probíhat v učebně č. 11, takže dojde k omezení 
provozu učebny. 
 
Pomůcky pro žáky a další pokyny 
- psací potřeby 
- volný list papíru na poznámky, výpočty apod. 
- Nejsou povoleny mobilní telefony, tablety apod. 
- Nejsou povoleny kalkulačky. 
- Nejsou povoleny matematické tabulky případně další literatura. 
- Odpovědi žák zadává přímo do aplikace SCIODAT. 
- Před testem doporučujeme žákům prostudovat dokument Instrukce pro žáky k Národnímu testování. Odkaz 

na něj zveřejněn na školním webu. 
- Každá úloha má právě jednu správnou odpověď. V některých úlohách se za chybně zodpovězenou úlohu 

odečítá část bodu podle počtu nabízených možností. Tento postup eliminuje případné tipování. Pokud 
neumíte úlohu vyřešit, netipujte. Pravděpodobnost, že vyberete špatnou odpověď, je téměř vždy větší než 
šance, že správnou odpověď uhádnete. Pokud tedy úlohu neumíte řešit, nechte ji bez odpovědi – žádný 
bod nezískáte, ale ani neztratíte. 

 
Pokyny pro učitele 
- Zadávající učitelé jsou určeni v tabulce. 
- Učitelé si vyzvedávají přístupová hesla v kanceláři školy. 
- instruktáž pro učitele na Dokumenty_vedeni – Testování – Národní_testování 
- přihlášení:  www.sciodat.cz  

 

Datum Test Třída Čas Zadávající Místo 

12. 10. Matematika VI. B 9:55 – 10:40* Matyska učebna č. 11 

 Matematika VI. B 10:50 – 11:35* Matyska učebna č. 11 

13. 10. Matematika VI. A 8:00 – 8:45* Matyska učebna č. 11 

 Matematika VI. A 8:55 – 9:40* Matyska učebna č. 11 

 Český jazyk VI. B 9:55 – 10:40* Vorlová učebna č. 11 

 Český jazyk VI. B 10:50 – 11:35* Vorlová učebna č. 11 

14. 10. Český jazyk VI. A 8:00 – 8:45 Vorlová učebna č. 11 

 Český jazyk VI. A 8:55 – 9:40 Vorlová učebna č. 11 

19. 10. Obecné studijní předpoklady VI. B 9:55 – 10:40* Matyska učebna č. 11 

 Obecné studijní předpoklady VI. B 10:50 – 11:35* Matyska učebna č. 11 

20. 10.  Obecné studijní předpoklady VI. A 8:00 – 8:45* Matyska učebna č. 11 

 Obecné studijní předpoklady VI. A 8:55 – 9:40* Matyska učebna č. 11 
* K času, který mají žáci vyčleněný na testování (45 minut), je třeba připočítat čas potřebný na instruktáž, spuštění PC, přihlášení do aplikace 
a další). Testování tak ve všech testech zasáhne do další vyučovací hodiny. 

 
 
V Rakovníku 2. 10. 2020 
 
 
 
 

Mgr. Karel Folber, ředitel školy 
-  

http://www.sciodat.cz/

