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TERMÍNY ČINNOSTÍ ŠKOLSKÉHO KOORDINÁTORA 

GS E-NT MATURITA 2019 

E-NT MATURITA 2019 

do 29. 3. 2019  NÚCEM zašle organizačné pokyny pre E-NT Maturitu 2019 školám, na 

ktorých sa bude realizovať. 

do 1. 4. 2019   

12.00 h. 

 Nahlásenie údajov a kontaktov na koordinátora, IT administrátora 

a administrátorov prostredníctvom dotazníka https://bit.ly/2FqIIYO. 

29. 3. – 3. 4. 2019 

 Pre GS a E-NT Maturita 2019 zo SJL, resp. MAT  

- vytlačenie dokumentu Pokyny na vyplňovanie OH a vzorov OH 

z príslušného predmetu (pre vzor VUJ „krížik“ aj „pero“) pre každého 

žiaka; 

- pre testovanie z MAT vytlačenie prehľadu matematických vzťahov pre 

každého žiaka.  

- Pre žiakov s vyučovacím jazykom maďarským stiahnutie dokumentu 

klávesové_skratky (MJL) alebo mapa_klávesnice (MJL). 

 Pre GS E-NT Maturita 2019  

- z MAT vytlačenie odpoveďových hárkov na priebežné zapisovanie 

odpovedí pre každého žiaka; 

- zo SJL vytlačenie odpoveďových hárkov na priebežné zapisovanie 

odpovedí z VUJ (pero a krížik) pre každého žiaka. 

Všetky uvedené dokumenty sú zverejnené na  webovej stránke: 

http://www.etest.sk/e-maturita-2019/. 

Pozn. : Originály OH pre testy zo SJL, resp. MAT, do ktorých si žiaci majú 

priebežne zaznamenávať svoje odpovede, budú súčasťou zásielky 

s papierovými testami, ktoré riaditeľ školy vyzdvihne na distribučnom mieste. 

do 3. 4. 2019  NÚCEM naplánuje žiakov na GS E-NT Maturitu 2019 v systéme e-Test. 

3. 4. 2019 

od 11.00 h. 

 NÚCEM naplní testy  

GS_E-NT_MS_SJL_4.4.2019 a 

GS_E-NT_MS_MAT_4.4.2019, stav testov: Naplnený. 

 Následne NÚCEM rozošle školským koordinátorom e-mail s .pdf súborom 

obsahujúcim prístupové kľúče do testu SJL, resp. MAT pre žiakov, na 

školy, na ktorých sa bude E-NT_Maturita 2019 z daného predmetu vykonávať. 

 Tlač e-mailom obdržaných zoznamov žiakov s prístupovými kľúčmi k testu pre 

každého žiaka – 2x. 

 Vytvorenie zasadacieho poriadku žiakov. 

 Príprava pomocných papierov  a ďalších dokumentov  pre GS E-NT Maturita 

2019 zo SJL, resp. MAT (pozrite harmonogramy pre GS a E-NT Maturita 

2019 zo SJL, resp. MAT). 

https://bit.ly/2FqIIYO
http://www.etest.sk/e-maturita-2019/
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4. 4. 2019 

9:45 – 11:30 (SJL) 

9:45 – 12:20 (MAT) 

 GS E-NT_Maturita 2019 zo SJL 

 GS E-NT_Maturita 2019 z MAT 

do 8. 4. 2019  NÚCEM naplánuje žiakov na E-NT Maturitu 2019 v systéme e-Test. 

8. 4. 2019 

od 11.00 

 NÚCEM naplní testy E-NT_MS_SJL_9.4.2019, stav testov: Naplnený. 

 Následne NÚCEM rozošle školským koordinátorom e-mail s .pdf súborom 

obsahujúcim prístupové kľúče do testu SJL pre žiakov. 

 Tlač e-mailom obdržaných zoznamov žiakov s prístupovými kľúčmi k testu pre 

každého žiaka – 2x. 

 Vytvorenie zasadacieho poriadku žiakov. 

 Príprava pomocných papierov  a ďalších dokumentov  pre E-NT Maturita 

2019 zo SJL (pozrite harmonogram pre GS a E-NT Maturita 2019 zo SJL). 

9. 4. 2019 

9:45 – 11:30 
 E-NT_Maturita 2019 zo SJL 

9. 4. 2019 

od 11.30 do 14.00 
 Po testovaní SJL, vyplnenie dotazníka spätej väzby https://bit.ly/2HgEFzz. 

10. 4. 2019 

od 11.00 do 14.00 

 NÚCEM naplní test E-NT_MS_MAT_11.4.2019, stav testu: Naplnený. 

 Následne NÚCEM rozošle školským koordinátorom e-mail s .pdf súborom 

obsahujúcim prístupové kľúče do testu MAT pre žiakov. 

 Tlač e-mailom obdržaných zoznamov žiakov s prístupovými kľúčmi k testu pre 

každého žiaka – 2x. 

 Vytvorenie zasadacieho poriadku žiakov. 

 Príprava pomocných papierov  a ďalších dokumentov  pre E-NT Maturita 

2019 z MAT (pozrite harmonogram pre GS a E-NT Maturita 2019 z MAT). 

11. 4. 2019 

9:45 – 12:20 
 E-NT_Maturita 2019 z MAT 

11. 4. 2019 

od 12.20 do 14.00 
 Po testovaní MAT vyplnenie dotazníka spätej väzby https://bit.ly/2HgEFzz. 

 

https://bit.ly/2HgEFzz
https://bit.ly/2HgEFzz

