
                                                                                                   

 
 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ 

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 
manažérka publicity: Mária Grebeňová-Laczová, tel.č.:0915 851 655, e-mail: maria.grebenova@nucem.sk 

 

 
 

POKYN PRE ZMLUVNÉ ŠKOLY  
NA OZNAČENIE PRIESTOROV ŠKOLY PRVKAMI PUBLICITY   

 
 
Školy zapojené do národného projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných 
a stredných školách s využitím elektronického testovania je potrebné označiť prvkami 
publicity národných projektov podporovaných z finančných zdrojov EÚ. 
Vzhľadom na to sa na Vás obraciame so žiadosťou o spoluprácu pri označení vašej školy 
podľa nasledovných pokynov: 
 

1) Na verejnosti viditeľnom mieste na hlavnom vstupe do budovy školy pripevnite, 

prosím, informačnú tabuľku, ktorej vzory nájdete na webe www.nucem.sk (nižšie 

uvádzame aj  link na jednotlivé verzie). Použite informačnú tabuľku podľa toho, 

v ktorom kraji vaša škola sídli.  

Ak ste škola pôsobiaca v Bratislavskom samosprávnom kraji, použite informačnú 

tabuľku „Pre Bratislavský kraj“, ak ste škola pôsobiaca v inom kraji, použite 

informačnú tabuľku „Pre 7 krajov“.    

Informačnú tabuľku vytlačte na farebnej alebo čiernobielej tlačiarni vo formáte 

minimálne A4. Podľa farebných možností vašej tlačiarne použite, prosím, buď 

farebnú alebo čiernobielu verziu informačnej tabuľky. 

Informačnú tabuľku pred upevnením (napr. nalepením) odporúčame zalaminovať 

alebo vložiť do euro obalu.  

Ak má budova školy vstupné dvere so sklenenou výplňou, z praktického hľadiska 

odporúčame dať tabuľku z vnútornej strany dverí (textom smerom von do 

exteriéru školy/školského areálu).  

 

Informačná tabuľka pre školy v Bratislavskom kraji:  

Farebná verzia:   http://www.nucem.sk/documents//48/skoly/n%C3%A1rodn%C3%BD_projekt_%C5%A1koly_FAR_BSK_1.pdf  

Čiernobiela verzia: 
http://www.nucem.sk/documents//48/skoly/n%C3%A1rodn%C3%BD_projekt_%C5%A1koly_BW_%C4%8CB_BSK_1.pdf     
 

Informačná tabuľka pre školy v ostatných 7 krajoch mimo Bratislavského:    
Farebná verzia:  http://www.nucem.sk/documents//48/skoly/n%C3%A1rodn%C3%BD_projekt_%C5%A1koly_FAR_mimo_BSK_1.pdf  

Čierno-biela verzia: 
http://www.nucem.sk/documents//48/skoly/n%C3%A1rodn%C3%BD_projekt_%C5%A1koly_BW_%C4%8CB_mimo_BSK_1.pdf  
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2) Miestnosti/učebne, v ktorých sa vo vašej škole bude elektronické testovanie 
v rámci projektu realizovať a kde bude využívaný elektronický testovací softvér 
a/alebo aj počítače zakúpené v rámci národného projektu, rovnako označte vyššie 
uvedenou informačnou tabuľkou (vo formáte A4). 
Ak je Vaša škola zároveň Regionálnym kontaktným centrom, informačnú tabuľku 
projektu v učebni pripevnite z vnútornej strany dverí učebne alebo v ich blízkosti.  
Ak ste škola pôsobiaca v Bratislavskom samosprávnom kraji, použite informačnú 
tabuľku „Pre Bratislavský kraj“, ak ste škola pôsobiaca v inom kraji, použite 
informačnú tabuľku „Pre 7 krajov“. 

 
Označenie budovy školy a učební, v ktorých sa bude uskutočňovať elektronické testovanie, 
zabezpečte počas celého trvania národného projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania na 
základných a stredných školách s využitím elektronického testovania. 

 
 

 
Vopred Vám ďakujeme za súčinnosť pri označení projektu vo Vašej škole. 
 
 
S úctou 
         

 Mária Grebeňová-Laczová 
         manažérka publicity  v. r. 
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