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Školský koordinátor pri príprave a realizácii elektronickej formy náhradného termínu Maturity
2019 (E-NT Maturita 2019) a jej generálnej skúšky (GS E-NT Maturita 2019) vykonáva iba
obmedzený rozsah činností v porovnaní s riadnym termínom E-Maturity 2019.
Úloha administrátorov testovania a IT administrátorov zostáva oproti riadnemu termínu E-Maturity
nezmenená. Školský IT administrátor naďalej zabezpečuje počítačové, programové a sieťové
vybavenie. Administrátor počas testovania vykonáva dohľad a rieši vzniknuté problémové situácie.
Testovanie v systéme plánuje NÚCEM, preto v prípade otázok a incidentov počas testovania,
neváhajte využiť telefonickú podporu NÚCEM.
Testovanie E-NT Maturita 2019 prebieha iba formou online. Organizačné pokyny a ďalšie potrebné
dokumenty sú zverejnené na http://www.etest.sk/e-maturita-2019/ v časti GS a E-NT MATURITA
2019 – organizačné pokyny a sprievodná dokumentácia pre RTC.
Rozdiely v súvislosti s činnosťami Školského koordinátora sú tieto:
1. Žiaci vykonajú E-NT Maturity 2019 v Regionálnych testovacích centrách (RTC) –
jedným z nich je pre toto testovanie aj Vaša škola.
2. Vaša škola nahlásila na NÚCEM počet počítačov, ktoré sa môžu na testovanie potenciálne
použiť. Školský koordinátor tiež nahlási mená administrátorov a IT administrátora na
testovanie (pre každú učebňu sú potrební dvaja) a potvrdí komunikačnú e-mailovú adresu,
ktorú bude možné využiť pred a počas administrácie GS E-NT a E-NT Maturita 2019.
Nahlásenie vykonajte najneskôr do 1. 4. 2019 do 12:00 vyplnením elektronického
dotazníka: https://bit.ly/2FqIIYO.
3. OŠ OÚ Vám už zaslali potrebné informácie o žiakoch, ktorí by mali na Vašej škole
vykonať náhradný termín EČ MS 2019 elektronickou formou.
4. Školský koordinátor v systéme e-Test nebude plánovať žiakov na náhradný termín a jeho
generálnu skúšku v systéme e-Test, pretože žiakov na jednotlivé virtuálne testovacie školy
(RTC) naplánujú zamestnanci NÚCEM.
5. Deň pred testovaním najneskôr do 11:00 Vám zašleme .pdf súbor s loginmi a prístupovými
kľúčmi žiakov na test. Pre túto skupinu žiakov a ich termín budú mať Vami nahlásení
administrátori oprávnenie na administrovanie v systéme e-Test.
6. Pre GS E-NT Maturitu 2019 naplánuje NÚCEM všetkých žiakov, ktorí sú prihlásení na ENT Maturitu 2019. Reálne však na generálnu skúšku príde menší počet žiakov, pričom
žiaci, ktorí sú prihlásení aj na MAT aj na SJL si musia vybrať iba jeden z týchto predmetov
pre GS. Preto najneskôr do 2. 4. 2019 do 17:00 Vám e-mailom zašleme informáciu o tom,
koľko žiakov sa na Vašej škole zúčastní GS E-NT Maturity 2019.
7. Pre GS E-NT Maturity 2019 budú žiaci na priebežné zapisovanie odpovedí používať Vami
vytlačené odpoveďové hárky, ktoré nájdete na http://www.etest.sk/e-maturita-2019/ v časti
GS a E-NT MATURITA 2019 – organizačné pokyny a sprievodná dokumentácia pre RTC.
8. Pre E-NT Maturity 2019 budú žiaci na priebežné zapisovanie odpovedí používať originálne
odpoveďové hárky, ktoré budú súčasťou zásielky s papierovými testami, ktoré riaditeľ
školy vyzdvihne na distribučnom mieste.
9. Počas E-NT Maturity 2019 majú žiaci právo mať k dispozícii aj papierové testy NT EČ MS
2019. Odporúčame mať testy pripravené v potrebnom počte priamo v miestnosti, kde sa
vykonáva testovanie, aby v prípade vyžiadania od žiaka ste mu test mohli poskytnúť, resp.
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v prípade technických problémov mohli žiaci plynule prejsť na papierovú formu testovania.
(Pre GS E-NT Maturitu 2019 papierové testy nie sú k dispozícii.)
10. Ak v priebehu E-NT Maturity 2019 bude nutné prejsť z elektronickej formy na papierovú
formu testovania, NEVYHNUTNE túto skutočnosť oznámte na nižšie uvedené tel. čísla.
V takom prípade sa postupuje na škole po skončení testovania ako pri papierovom
testovaní, t.j. školský koordinátor OH zabalí a pripraví na odoslanie a NÚCEM zabezpečí
kuriéra, ktorý zásielku vyzdvihne.
11. Žiaci, ktorí sú prihlásení na NT EČ a PFIČ MS 2019 zo SJL budú po skončení
elektronickej formy testu EČ MS, v čase od 13.00 do 15.30, vykonávať na Vašej škole aj
PFIČ MS podľa pokynov pre papierové testovanie. Pokyny pre administráciu PFIČ MS sú
rovnaké ako pre riadny termín.
12. Žiaci so zdravotným znevýhodnením (ZZ) budú absolvovať NT EČ MS 2019 papierovou
formou. Ak bude na Vašej škole vykonávať NT EČ a PFIČ MS žiak so ZZ, ste povinní mu
zabezpečiť primerané podmienky v zmysle pokynov rovnakých ako pre riadny termín
(napr. predĺženie času). Ohľadom testovania žiakov so ZZ na Vašej škole Vás budeme
najneskôr do 3. 4. 2019 kontaktovať.
Linky na pokyny k riadnemu termínu EČ a PFIČ MS :




Pokyny pre školských koordinátorov
Pokyny pre administrátorov - VUJ
Pokyny pre administrátorov – MAT

V prípade otázok alebo problémov so systémom e-Test môžete naďalej využiť nasledujúce
kontakty:
 e-mail: e-testovanie@nucem.sk
 telefónne čísla: 02/682 603 04, 02/682 603 34, 02/682 603 35.
V prípade otázok v súvislosti s testovaním žiakov so ZZ nás kontaktujte na tel. č.: 02/682 601 07.
V prípade organizačných otázok nás kontaktuje na tel. č.: 0911 405 087.

