
Vážené čitateľky a vážení čitatelia,

školský rok 2014/2015 bol pre nás i pre Vás v rám-
ci národného projektu E-test pracovne veľmi aktív-
ny – distribúcia licencií na e-testovanie, záťažové 
skúšky nového testovacieho systému e-Test a jeho 
prevzatie a uvedenie do ostrej prevádzky, skúšob-
né testovania testovacích zošitov a nových testov, 
príprava na certifikačné testy pre ZŠ a SŠ, generál-
na skúška E-Maturity 2015 a E-Testovania 9-2015, 
ostré certifikačné testovania, školenia pre koordiná-
torov a IT administrátorov na systém e-Test, vzde-
lávanie učiteľov na učiteľské testovanie, realizácia 
súťaže Mladý digitálny Európan a ďalšie aktivity...
Skôr, ako sa uzavrú na konci júna školské brány 
a učitelia nastúpia na letné dovolenky, prichádza-
me k Vám s ďalším číslom informačného bulletinu, 
v ktorom sa sústredíme na to, čo nás spoločne čaká 
do konca realizácie projektu, teda do konca novem-
bra 2015. 
Prajem Vám užitočné čítanie a príjemné leto.

	 Ing.	Mária	Grebeňová-Laczová 
 vedúca oddelenia riadenia publicity projektov

VIAC MOŽNOSTÍ NA E-TESTOVANIE
AJ PRE NECERTIFIKAČNÉ ŠKOLY 

 
Test z angličtiny so zvukovými ukážkami

V tomto školskom roku sme dali viac možnos-
tí na elektronické testovanie certifikačným školám, 
aby sa ich žiaci mohli čo najviac oboznámiť s no-
vým elektronickým testovacím prostredím (systém 
e-Test) a pripraviť na E-Maturitu a E-Testovanie 9. 

V ostatnom čase vychádzame v ústrety necertifikač- 
ným školám, ktoré toľko možností na e-testovanie 
pre svojich žiakov nemali.
    
Necertifikačným zmluvným školám sme ponúkli 
v rámci skúšobného testovania aj zaujímavý test
z anglického jazyka pre žiakov 8. a 9. ročníka 
ZŠ. Bola to dobrá príprava pre školu overiť si, na 
akej úrovni sú jej žiaci v ovládaní anglického jazy-
ka v jazykových zručnostiach počúvanie a čítanie 
s porozumením a v znalostiach z gramatiky a lexiky. 

OSTATNÉ E-TESTOVANIA
DO KONCA PROJEKTU

Napĺňanie banky úloh a testov do e-Testu je pod-
mienené schvaľovacím procesom, ktorým jednot-
livé pripravované úlohy a testy prechádzajú. Ako 
isto viete, dôležitou súčasťou tohto procesu je ich 
overenie žiakmi v školách v rámci tzv. skúšobného, 
pilotného testovania (testovanie úloh z testových 
zošitov a testovanie testov). Aktuálne overujeme 
nižšie uvedené úlohy a testy, na ktoré je potrebné, 
aby ste sa prihlásili.

Nezabudnite, že nielen do konca júna, ale rov-
nako aj v septembri 2015 máte možnosť využiť 
pripravené testy v systéme e-Test a za e-testo-
vanie svojich žiakov si môžete uplatniť finančnú
náhradu osobných nákladov školského personá-
lu, ktorý sa na e-testovaní podieľal. Viac informá-
cii o refundáciách nájdete na našej stránke www.
etest.sk, v sekcii E-testovanie na školách/Adminis-
tratíva, formuláre, výkazy (http://www.etest.sk/ad-
ministrativa-formulare-vykazy/).

INFORMAČNÝ BULLETIN
PRE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL ZAPOJENÝCH DO PROJEKTU ZVYŠOVANIE KVALITY VZDELÁVANIA

NA ZÁKLADNÝCH A STREDNÝCH ŠKOLÁCH S VYUŽITÍM ELEKTRONICKÉHO TESTOVANIA

Moderné vzde lávan ie  pre  vedomostnú spo ločnosť  /  Pro jek t  je  spo lu f inancovaný zo  zdro jov  EÚ

Zvyšovanie kvality vZdelávania 
na Základných a stredných školách 

s využitím elektronického testovania
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Predmet Ročník Čas potrebný
na riešenie testu Názov testu

Maďarský jazyk
a literatúra

5. ročník ZŠ
s vyuč. jazykom 

maďarským
60 minút Maďarský jazyk a literatúra TZ3, ISCED2,

5. ročník, 60 minút, máj_september 2015

Prírodoveda 5. ročník ZŠ 90 minút Prírodoveda, TZ2, ISCED2/5.ročník, 90 minút,
máj_september 2015

Občianska náuka 6. ročník ZŠ 90 minút Občianska náuka, TZ3, ISCED2/6. ročník,
90 minút, máj_september 2015

Dejepis 7. ročník ZŠ 90 minút Dejepis, TZ3, ISCED2/7. ročník, 90 minút,
máj_september 2015

Chémia 8. ročník ZŠ 60 minút Chémia_TZ4_2015_ISCED2/8. ročník_60 minút,
máj_september 2015

slovenský jazyk
a literatúra

9. ročník ZŠ
a 1. ročník SŠ 60 minút

Slovenský jazyk a literatúra TZ3, 
ISCED2/9.r.,ISCED3/1.r., SOS/GYM, 60 minút,

máj_september 2015

Slovenský jazyk
a slovenská

literatúra

9. ročník ZŠ 
a 1. ročník SŠ 

s vyuč. jazykom 
maďarským

60 minút
Slovenský jazyk a slovenská literatúra,TZ3, 

ISCED2/9.r.,ISCED3/1.r, SOS/GYM, 60 minút,
máj_september 2015

Bližšie informácie o testovaní nájdete na http://www.etest.sk/kniznica/.

Ponuka aktuálnych testových zošitov pre základné školy

Ponuka aktuálnych testových zošitov pre stredné školy

Predmet Ročník Čas potrebný
na riešenie testu Názov testu

Ruský jazyk 1. ročník SŠ 100 minút Ruský jazyk_TZ4_2015_ISCED3/1.ročník_SOS/
GYM_100 minút, máj_september 2015

Chémia 1. ročník SŠ 90 minút Chémia, TZ2, ISCED3/1. ročník, SOS/GYM,
90 minút, máj_september 2015

Ruský jazyk 2. ročník SŠ 100 minút Ruský jazyk_TZ4_2015_ISCED3/2.ročník_SOS/
GYM_100 minút, máj_september 2015

Nemecký jazyk 2. ročník SŠ 100 minút Nemecký jazyk, TZ2A_A2, ISCED3/2. ročník,
SOS/GYM, 100 minút, máj_september 2015

Nemecký jazyk 2. ročník SŠ 100 minút Nemecký jazyk, TZ2B_A2, ISCED3/2. ročník,
SOS/GYM, 100 minút, máj_september 2015

Matematická 
gramotnosť 2. ročník SŠ 120 minút Matematická gramotnosť_TZ3_ISCED3_2R_SOS/

GYM_120 minút, máj_september 2015

Matematika 3. ročník SŠ 120 minút Matematika, TZ3, ISCED3/3.ročník,
SOS/GYM 120 minút, máj_september 2015

Slovenský jazyk
a literatúra

9. ročník ZŠ
a 1.ročník SŠ 60 minút

Slovenský jazyk a literatúra TZ3, 
ISCED2/9.r.,ISCED3/1.r., SOS/GYM, 60 minút,

máj_september 2015

Slovenský jazyk
a slovenská

literatúra

9. ročník ZŠ
a  1.ročník SŠ 

s vyuč. jazykom 
maďarským

60 minút
Slovenský jazyk a slovenská literatúra,TZ3, 

ISCED2/9.r.,ISCED3/1.r, SOS/GYM, 60 minút,
máj_september 2015

Bližšie informácie o testovaní nájdete na http://www.etest.sk/kniznica/.
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CERTIFIKAČNÉ E-TESTOVANIA NA JESEŇ 2015

V školskom roku 2015/2016 (október a november), 
zrealizujeme v základných školách ostré certifikač-
né E-Testovanie 5. Pred riadnym termínom T5 si 
žiaci budú môcť v septembri vyskúšať elektronický 
testovací systém e-Test počas e-testovania testo-
vých zošitov, pretože je potrebné, aby dostatočne 
spoznali a ovládali systém e-Test. Dôležitá bude pre 
piatakov generálna skúška zameraná na zvládnu-
tie elektronickej formy Testovania T5. Táto je zá-
roveň pre žiaka podmienkou na absolvovanie Tes-
tovania 5 elektronickou formou. Pred testovaním 
T5 na základe licencií pre certifikačné i necertifikač-
né školy zapojené do národného projektu Vám po-
núkneme aj prípravný test pre piatakov, na ktorom 
si tiež precvičia prácu s elektronickým systémom 
e-Test. 

V budúcnosti sa uvažuje o zavedení certifikačného 
testovania z anglického jazyka u žiakov 9. ročníkov. 
Vďaka národnému projektu, aj z tohto dôvodu už 
na jeseň 2015 našim certifikačným školám a ich de-
viatakom, umožníme absolvovať elektronický test
z anglického jazyka v jazykovej úrovni A2 SERR  
formou certifikačného testu (potrebná je certifikač-
ná licencia). Školy, ktoré tento test so žiakmi absol-
vujú, budú oproti „nezmluvným“ školám skôr poznať, 
čo má deviatak z tohto predmetu ovládať. Vzhľadom 
na to, že toto atraktívne e-testovanie na úrovni 
certifikačného testu je zatiaľ prípravné, je na roz-
hodnutí školy, ako pristúpi k výsledkom žiakov v tes-
te, t.j. či ich na základe testu bude klasifikovať, či vyu-
žije túto možnosť na porovnanie a zatriedenie žiakov 
podľa úrovne ovládania angličtiny do skupín a pod. 

Aj v prípade deviatakov odporúčame školám prihlá-
siť ich v septembri na testovanie testových zošitov 
(pozri tabuľku Ponuka aktuálnych testových zošitov 
pre základné školy), aby si precvičovali prácu s tes-
tovacím systémom e-Test. 

Z dôvodu ukončenia projektu v novembri 2015
a časovej náročnosti krokov administratívnych pro-
cesov (termíny spracovania údajov z výplatných 

pások), však nebude možné za testovania, ktoré 
sa uskutočnia v období október – november 2015, 
zabezpečiť škole finančný transfer. V uvedených 
mesiacoch už totiž nebude možné spracovať pod-
klady na uplatnenie finančnej náhrady osobných 
nákladov tak, aby ich bolo možné ešte v rámci pro-
jektu refundovať.

ŠKOLENIA NA UČITEĽSKÉ TESTOVANIE
BUDÚ POKRAČOVAŤ

Zlepšite svoje zručnosti v elektronickom testova-
ní prostredníctvom bezplatného vzdelávania. Aktu-
álne, až do konca tohto školského roka, prebieha 
v regiónoch 4-hodinové vzdelávanie pre pedagó-
gov, zamerané na používanie testovacieho systému 
e-Test na využívanie špeciálneho modulu systému 
na tzv. Učiteľské testovanie. Vďaka tomuto škole-
niu budú učitelia vedieť využívať hotové úlohy a tes-
ty z rôznych predmetov v systéme e-Test, zostaviť 
si z úloh vlastné testy, naplánovať si testovanie pre 
žiakov a vyhodnotiť ho. Toto vzdelávanie sme časo-
vo zaradili na popoludňajšie hodiny, aby školy ne-
mali problém so suplovaním a pod.

Aktuálne termíny školení na Učiteľské testovanie sú 
zverejnené a pravidelne aktualizované na našej we-
bovej stránke http://www.etest.sk/terminy-skoleni/.

Po pozitívnych skúsenostiach s tzv. „privátny-
mi“ školeniami (školy vyvinuli iniciatívu a s cie-
ľom naraz zaškoliť čo najviac svojich učiteľov, po-
zvali našich lektorov do svojich priestorov) – ponú-
kame školám takúto možnosť aj v mesiacoch au-
gust až október 2015. Ak vašej škole viac vyhovuje 
stretnúť sa s naším lektorom priamo na vašej „do-
mácej pôde“ stačí, ak zabezpečíte aspoň 15 účast-
níkov školenia, PC učebňu (bezodplatne) a v žia-
dosti uvediete niekoľko vhodných termínov ško-
lenia. Každú žiadosť odoslanú do 10. júla 2015 
na adresu marta.balgova@nucem.sk individuálne 
posúdime.

Zároveň by sme vás chceli informovať, že v e-Teste 
postupne pre modul Učiteľského testovania pribú-
dajú nové schválené úlohy a testy, ktoré budú môcť 
učitelia vo svojej profesionálnej praxi na škole vyu-
žívať.
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Skúšobným testovaním sa žiaci spolupodieľajú na kvalite nových 
úloh a testov

FOTO: NÚCEM

Príležitosť vyskúšať si e-testovanie využili deti aj počas
Dňa Európy 2015

FOTO: NÚCEM
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ŠKOLA (S) HROU ALEBO...

NA ZAČIATKU ŠK. ROKA EŠTE NA CHVÍĽU 
VYPNEME POČÍTAČ

Po letných prázdninách je čas na reštart vedomos-
tí. Zabavte sa s nami v súťaži VOĽNÁ HODINA.
V úvode školského roka 2015/2016, „vyrazíme“ do 
základných a stredných škôl so spoločensko-vzde-
lávacou hrou Vyhraj milióny!, verzia Junior. Po 
lete si tak vaši žiaci (5. až 9. ročníkov ZŠ a 1. až 4. 
ročníkov SŠ) občerstvia znalosti zo všeobecnovzde-
lávacích predmetov, budú súťažiť o pekné ceny 
a veríme, že sa pozitívne naladia na nový škol-
ský rok. Súťaž je primárne určená pre triedy a ve-
ríme, že môže byť napríklad dobrou príležitosťou, 
ako prelomiť ľady v nových kolektívoch (najmä 
u piatakov ZŠ alebo prvákov SŠ) alebo utužiť vzťahy 
v už existujúcich. Žiaci sa rozdelia do menších tímov 
(najviac 5-členných) a na ceste k víťazstvu budú 
musieť vzájomne spolupracovať. Hra trvá cca 2 vy-
učovacie hodiny a jej hlavná časť pripomína známu 
televíznu súťaž Milionár (možnosť výberu z dvoch, 
troch alebo 4 odpovedí). Súťaž je vhodná aj pre ve-
domostne menej „podkutých“ žiakov, avšak pohoto-
vých a s dobrým postrehom. Na jednej škole môže-
me v priebehu dňa zrealizovať maximálne dve se-
parátne súťaže.

Školy, ktoré chcú, aby sme prišli a zorganizo- 
vali pre ich žiakov súťaž VOĽNÁ HODINA, sa 
už teraz môžu prihlásiť na e-mailovej adrese:
maria.grebenova@nucem.sk. Prihlasovanie uza-
vrieme 28. 8. 2015.

Zo škôl, ktoré majú záujem o súťaž v jej priestoroch, 
vyžrebujeme tri a ďalšie tri vyberie oddelenie publi-
city národného projektu. Pri žrebovaní budeme po-
stupovať tak, aby v súťaži boli zastúpené po dve ZŠ 
a SŠ zo stredného, východného i západného Slo-
venska. Podrobné informácie o súťaži zverejníme 
koncom augusta 2015 na webovej stránke www.
etest.sk v časti Aktuality (na hlavnej stránke).
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PO SEPTEMBROVOM ZVONENÍ

 Do konca septembra je nutné zaslať aktualizáciu 
 dát o žiakoch školy a pedagogických zamest-
 nancoch. Aktualizáciu urobíte obvyklým spôso- 
 bom – exportom zo školského informačného sys- 
 tému. 

 V septembri 2015 uskutočníme anketu spätnej 
 väzby k projektu E-test pre školských koordiná-
 torov a administrátorov IKT. 

 V mesiacoch september a október 2015 sa usku-
 točnia preventívne prehliadky pripravenosti na 
 e-testovanie na certifikačných školách. Tím IBM 
 si s vašou školou dohodne termín a ďalšie pod- 
 mienky prehliadky.

E-testujte sa s EÚsmevom
medzi priaznivcami kultúry i vedy

Milí učitelia, aj tento rok vyrážame s projektom
E-test za brány škôl a ponúkneme možnosť zo-
známiť sa s modernými testovými úlohami pre 
ZŠ a SŠ aj širokej verejnosti. Hneď na začiat-
ku prázdnin môžete náš projektový tím stretnúť 
na najväčšom slovenskom multižánrovom festi-
vale Bažant Pohoda 2015 na letisku v Trenčíne
(9. – 12. 7. 2015). Radi sa s vami stretneme aj 
na septembrovej Európskej noci výskumní-
kov (25. 9. 2015) v štyroch mestách Slovenska. 
Náš stánok s notebookmi nájdete aj na 19. roční-
ku študentského veľtrhu AKADÉMIA&VAPAC®, 
ktorý sa uskutoční v Národnom tenisovom centre 
v Bratislave (6. – 8. 10. 2015). 

Hoci budeme e-testovania ponúkať až do konca 
projektu, oficiálne sa s národným projektom roz-
lúčime záverečnou konferenciou s medzinárod-
nou účasťou pod názvom Elektronické testova-
nie – skúsenosti a výzvy (20. – 21. 10. 2015)
v priestoroch City Hotela Bratislava.

Pracovný tím publicity projektu s e-testami na festivale
Bažant Pohoda (júl, 2014)

 V septembri si zasúťažíme
so spoločensko-vzdelávacou hrou Vyhraj milióny!, verzia Junior.

FOTO: NÚCEM
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