
INFORMAČNÝ BULLETIN
PRE RIADITEĽOV, ŠKOLSKÝCH KOORDINÁTOROV  A IT ADMINISTRÁTOROV ŠKÔL ZAPOJENÝCH DO PROJEKTU
ZVYŠOVANIE KVALITY VZDELÁVANIA NA ZÁKLADNÝCH A STREDNÝCH ŠKOLÁCH 
S VYUŽITÍM ELEKTRONICKÉHO TESTOVANIA

UZATVÁRAME ZMLUVY SO ŠKOLAMI

Počas júna 2013 sme uskutočnili prieskum IKT  
na školách, ktoré prejavili záujem zapojiť sa  
do projektu. Školám, ktoré spĺňali
technické požiadavky na účasť v projekte,
sme zaslali návrh rámcovej zmluvy. 

Do 1. októbra 2013 sme od riaditeľov  
ZŠ a SŠ prijali 1614 podpísaných rámcových 
zmlúv o spolupráci.

V tomto období oslovujeme školy,  
ktoré požiadali o posun termínu uzavretia 
spolupráce na jeseň.

Zúčastňujeme sa na regionálnych stretnutiach 
riaditeľov škôl, na ktorých im poskytujeme 
aktuálne informácie o projekte E-testovanie.

VZNIKNÚ REGIONÁLNE KONTAKTNÉ CENTRÁ

Začali sme s prieskumom priestorových  
možností škôl a ich technického vybavenia,  
aby sme mohli zriadiť tzv. regionálne  
kontaktné centrá, v ktorých by sa mohli  
pravidelne stretávať učitelia – autori úloh  
a testov.  

Pri tvorbe úloh ich budú koordinovať  
a usmerňovať odborní konzultanti – 
posudzovatelia. 

V týchto centrách plánujeme uskutočňovať  
aj školenia pre zamestnancov škôl, ktorí budú 
realizovať testovania (napr. pre učiteľov,  
školských koordinátorov, administrátorov  
a IT administrátorov). 

NÚCEM bude školám uhrádzať náklady spojené  
s využívaním týchto priestorov.

PREBIEHA SKÚŠOBNÉ TESTOVANIE

Pre prvé skúšobné (pilotné) testovanie  
boli zostavené testy z čitateľskej gramotnosti,  
z matematickej gramotnosti a z cudzích jazykov 
(AJ, NJ). Testovať budeme žiakov 5. a 9. ročníka 
základných škôl a  žiakov 1., 3. a 4. ročníka 
stredných škôl.

Do 18. októbra bude prebiehať testovanie  
na vzorke žiakov v 10 vybraných školách  
(5 základných a 5 stredných škôl).  
Cieľom je otestovať novovytvorené úlohy  
a zlepšiť ich kvalitu pre ďalšie testovanie. 

Na tieto testovania použijeme dočasný  
testovací elektronický systém, ktorý nám  
poskytne užitočnú spätnú väzbu potrebnú  
pre zavedenie riadneho testovacieho  
systému do škôl v ďalšej etape projektu.

V polovici novembra uskutočníme skúšobné 
testovanie v 50 vybraných školách.  
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Jeho cieľom je pomocou štatistických metód 
zhodnotiť kvalitu úloh a testov a vytvoriť základ 
rozsiahlej banky úloh.

Súčasťou testovania bude aj administrácia  
dvoch typov postojových dotazníkov –  
dotazníka o motivácii k učeniu a dotazníka  
o atmosfére v triede.  Na základných školách 
budeme zadávať postojové dotazníky ôsmakom, 
na stredných školách prvákom a druhákom.

Pri organizácii skúšobných testovaní 
komunikujeme so školskými koordinátormi  
a prispôsobujeme termíny testovania vyučovaniu  
a požiadavkám škôl. Personálne výdavky  
spojené s testovaním a administráciou  
dotazníkov školám refundujeme.

VZDELÁVAME ĎALŠÍCH AUTOROV ÚLOH

Prvé vzdelávanie autorov testových úloh sme 
realizovali v júli 2013 (pre slovenský jazyk  
a literatúru, anglický jazyk, nemecký jazyk  
a matematiku). 

V októbri 2013 sme zrealizovali vzdelávanie  
pre tvorcov testových úloh pre maďarský  
jazyk a literatúru a pre slovenský jazyk  
a slovenskú literatúru. 

Na november 2013 pripravujeme vzdelávanie  
pre budúcich autorov testových úloh  
pre vzdelávaciu oblasť človek a príroda  
(fyzika, chémia, biológia). 

Učitelia uvedených predmetov, ktorí sa  
do projektu chcú zapojiť a vytvárať testové úlohy, 
nás môžu osloviť e-mailom na adrese:
etest.ucitelia@nucem.sk

Na február 2014 pripravujeme vzdelávanie  
pre tvorcov testových úloh pre predmet  
informatika a pre vzdelávaciu oblasť človek  
a spoločnosť (dejepis, občianska náuka, 
geografia). V rovnakom čase plánujeme 
zorganizovať aj školenie v Prešove  
pre tvorcov testových úloh pre predmet  
ruský jazyk.

Na marec 2014 pripravujeme ďalšie školenie  

pre tvorcov testových úloh pre predmet  
slovenský jazyk a literatúra, matematika  
a pre cudzie jazyky (anglický a nemecký jazyk)  
a na apríl 2014 pripravujeme školenie  
pre tvorcov testových úloh zameraných  
na testovanie gramotnosti.

NAŠI AUTORI UŽ VYTVÁRAJÚ ÚLOHY

Od septembra 2013 podpisujeme pracovné 
zmluvy s autormi testových úloh, ktorí sa zúčastnili 
na vzdelávaní. Do 7. októbra 2013 sme uzavreli  
s autormi 247 pracovných zmlúv.

Počet autorov podľa kraja a predmetu/oblasti

BA TT TN NR ZA BB PO KE Σ
ČG 0 0 0 1 0 0 0 0 1
SJL 6 0 0 2 2 1 4 1 16
SJL, ČG 2 4 1 0 4 1 8 0 20
MAT 7 3 8 7 6 2 5 3 41
MAT, MG 3 3 4 6 7 4 6 3 36
AJ 5 4 1 9 7 7 3 6 42
NJ 5 7 5 2 9 6 5 1 40
MJL 2 7 0 15 0 0 0 11 35
SJSL 3 7 0 4 0 0 0 2 16
Spolu 33 34 19 46 35 21 31 27 247

BA – Bratislavský kraj; TT – Trnavský kraj; TN – Trenčiansky kraj;  
NR – Nitriansky kraj; ZA – Žilinský kraj; BB – Banskobystrický kraj;  
PO – Prešovský kraj; KE – Košický kraj

ČG – Čitateľská gramotnosť; SJL – Slovenský jazyk a literatúra;  
MG – Matematická gramotnosť; MAT – Matematika;  
AJ – Anglický jazyk; NJ – Nemecký jazyk; MJL – Maďarský jazyk  
a literatúra; SJSL – Slovenský jazyk a slovenská literatúra

VYHODNOCUJEME SÚŤAŽ  
NA VYTVORENIE LOGA PROJEKTU

4. októbra 2013 sme ukončili prijímanie prihlášok 
a súťažných návrhov do celoslovenskej súťaže  
na vytvorenie loga národného projektu 
E-testovanie. Do súťaže sa mohli zapojiť žiaci 
stredných škôl SR. Každá škola mohla poslať 
maximálne tri súťažné práce. 

Po uzávierke prihlášok a súťažných návrhov  
sme všetky súťažné práce elektronicky  
odoslali päťčlennej odbornej porote  
pod kódovým označením (každému  
súťažnému návrhu bol pridelený osobitný  
kód).

Každý porotca vyberie desať súťažných  
žiackych prác, ktoré považuje za najlepšie,  
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a určí ich poradie.
Po prvom kole hodnotenia sa 17. októbra  
2013 uskutoční zasadnutie odbornej poroty,  
na ktorej sa rozhodne o víťaznom návrhu  
loga nášho národného projektu. 

22. októbra 2013 oficiálne zverejníme logo 
národného projektu, meno víťaza a školu,  
ktorú navštevuje. Následne autorovi loga 
odovzdáme cenu. 

Na našej internetovej stránke zverejníme  
aj ostatné súťažné práce žiakov. 

BOLI SME NA NOCI VÝSKUMNÍKOV

27. septembra 2013 sme sa v Banskej Bystrici,  
v Bratislave, v Košiciach a v Žiline zúčastnili  
na najväčšom podujatí zameranom  
na popularizáciu vedy na Slovensku  
nazvanom Noc výskumníkov.

Naším cieľom bolo predstaviť žiakom, učiteľom  
a rodičom výhody elektronického testovania. 

 
V našich stánkoch si žiaci vyskúšali úlohy  
zo slovenského jazyka a literatúry, z cudzích 
jazykov, z matematiky, informatiky,  
zo spoločenskovedných a z prírodovedných 
predmetov v elektronickej forme.

NAJDÔLEŽITEJŠIE ČINNOSTI V ROKU 2014

  Na vybraných školách spustíme skúšobnú 
 prevádzku systému na elektronické testovanie.
   Školám, ktoré sa pre nedostatočné technické 
 vybavenie nemohli zapojiť do projektu,  

 pomôžeme pri zabezpečení takého technického 
 vybavenia, aby sa do projektu mohli zapojiť  
 a využívať výhody elektronického testovania.
   Školy získajú licencie na používanie softvéru 
 na elektronické testovanie.
   Zorganizujeme vzdelávanie pre školských 
 koordinátorov a IT administrátorov 
 elektronického testovania.
   Budeme realizovať skúšobné testovania 
 na ZŠ a SŠ.
   Maturanti si vyskúšajú elektronické testy 
 z maturitných predmetov.
   Okrem vedomostných testov budeme 
 prostredníctvom dotazníkov skúmať aj rôzne 
 aspekty a príčiny školského úspechu žiakov 
 (napr. postoje žiakov, sociálno-ekonomický 
 a kultúrny status žiaka, klíma triedy a školy).

PROSÍME O IDENTIFIKÁCIU ŠKOLY

V prípade, že nás kontaktujete e-mailom, prosíme, 
uvádzajte vždy informácie o škole (najlepšie IČO 
školy), aby sme Vás mohli identifikovať a zaradiť 
do databázy.

PRIPRAVUJEME

Pripravujeme pre vás novú internetovú stránku 
projektu.

KONTAKT

Vaše námety, podnety a požiadavky radi privítame 
na e-mailovej adrese: e-testovanie@nucem.sk

UŽITOČNÉ ODKAZY

Hlavná stránka projektu: 
http://www.nucem.sk/sk/projekt_esf/project/21

Základné informácie o projekte: 
http://www.nucem.sk/sk/projekt_esf/
project/21#912

Informačný bulletin E-testovanie (online):
http://www.nucem.sk/documents//48/aktualne/
InformacnyBulletin01.pdf
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