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NÁVOD PRO KOORDINÁTORY 

ŠKOLNÍ KOLA EKONOMICKÉ OLYMPIÁDY 2022 

21. 11. až 2. 12. 2022 

Základní informace o testování 

− Testování bude otevřeno od pondělí 21. 11. do pátku 2. 12. 2022 

− Testovat můžete každý den od 7 do 16 h 

− Testovat můžete libovolný počet žáků, a to i v různé dny a časy 

− Test obsahuje 25 otázek 

▪ Každá otázka má výběr z pěti možných odpovědí 

▪ Každá otázka má pouze jednu správnou odpověď 

▪ Za správnou odpověď lze získat jeden bod, za špatnou odpověď se body 

neodečítají 

▪ Časový limit pro vypracování testu je 40 minut 

− Povolenými pomůckami jsou: kalkulačka, psací potřeby 

 

Co je potřeba k úspěšnému testování 

− Testování probíhá on-line, je tedy nutné zamluvit počítačovou učebnu na 

Vámi zvolený termín testování 

− Studenti mohou psát test také na jejich vlastních zařízeních, je však 

nutné, aby byli vždy pod dozorem pedagoga (Vás či jiného kolegy, pokud 

Vám to aktuální situace nedovolí (kvůli nemoci, záskoku apod.) 

− Znát heslo, které Vám bude zasláno v informačním e-mailu 

 

Základní informace o testovacím systému 

− Odkaz na testování bude umístěn na webu www.ekonomickaolympiada.cz 

− Student musí zadat své osobní údaje, název a adresu školy, jméno 

koordinátora a heslo 

▪ Heslo Vám bude zasláno v informačním e-mailu 16. 11. 2022, 

v případě, že ho nenajdete ve Vaší e-mailové schránce, zkontrolujte si 

spam složku, a pokud nebude ani tam, napište nám na info@inev.cz 

− Otázky jsou generovány z databáze, každý student tedy píše jiný test, ale ze 

stejných okruhů a obtížnosti 

− Po skončení testu se každému studentovi zobrazí počet dosažených bodů a 

krátký dotazník na vyplnění; počet bodů obdrží také na e-mail, který zadal 

před testováním 
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Krajská kola 

− Informace o postupech do krajských kol budou zveřejněny nejpozději v pátek 

9. 12. 2022 na našem webu www.ekonomickaolympiada.cz 

− Z každé školy postupuje minimálně jeden nejlepší student (podmínkou je 

dosáhnutí alespoň 13 bodů z 25) a maximálně pět studentů z každé školy 

▪ V případě shodného bodového umístění na 5. či jiném místě může 

postoupit i více studentů 

− Termíny krajských kol budou zveřejněny na webových stránkách v sekci 

„Harmonogram“ a „Krajská kola“ 

− Bližší informace o krajských kolech od nás obdržíte na začátku ledna 2023 

 

Co dělat, když… 

− nemůžete najít odkaz na testování nebo heslo – zkontrolujte si spam 

složku ve Vašem e-mailu, pokud nebude ani tam, napište nám na 

info@inev.cz 

− nemůžete být u testování – studenti mohou vyplňovat test i pod dozorem 

jiného (Vámi pověřeného) pedagoga 

− je student nebo celá třída v karanténě – test mohou vyplnit z domova se 

zapnutou webkamerou (opět pod dohledem svého vyučujícího) 

− se studentovi zobrazí ihned po spuštění testu výsledek s nulovým 

počtem bodů – vypnout prohlížeč a spustit odkaz k testu znovu nebo zkusit 

jiný prohlížeč; není potřeba nás kontaktovat (u daného studenta vidíme, že 

nastala technická chyba) 

− při psaní testu vypadne internet – po kliknutí na odkaz k testu, se systém 

vrátí na otázku, kde internet vypadnul; případně nás kontaktujte na 

info@inev.cz 

− nefunguje heslo – zkontrolovat si v pokynech, zda student zadává správné 

heslo; zkontrolovat malá a velká písmena a zapnutou numerickou klávesnici 

− zjistíte, že student při testu podváděl – napište nám na info@inev.cz 

 

Na koho se obrátit v případě problému? 

• info@inev.cz 

• Kristýna Kunčarová, m: +420 724 188 456, e: kuncarova@inev.cz 

• Johana Bartoňová, m: +420 734 369 394, e: bartonova@inev.cz 

Budeme tu pro Vás po celou dobu testování, proto se na nás neváhejte obrátit 

kdykoliv mezi 7.00 a 16.00 každý pracovní den. 

Děkujeme, že jste se rozhodli stát součástí Ekonomické olympiády a 

přejeme Vám i Vašim žákům co nejhladší průběh testování!  

Váš tým Ekonomické olympiády 
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