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Vec
2. zásielka k celoslovenskému testovaniu žiakov 9. ročníka ZŠ – Testovanie 9-2011
Váţená pani riaditeľka, váţený pán riaditeľ,
posielame Vám odpoveďové hárky k certifikačným testom na celoplošné testovanie ţiakov
9. ročníka ZŠ (ďalej T9-2011), ktoré sa uskutoční 09. marca 2011 (streda). Prosíme Vás,
aby ste skontrolovali počty a úplnosť jednotlivých odpoveďových hárkov k testom (ďalej
OHkT). V prípade, ţe Vám budú nejaké OHkT chýbať, obráťte sa na technického riešiteľa na
tel. č. 037/65 42 381. Po zverejnení pokynov k T9-2011 bude z Vašej strany potrebné
zabezpečiť vyplnenie hlavičiek OHkT a zorganizovať so ţiakmi 9. ročníka nácvik zápisu
odpovedí do OHkT.
Oznamujeme Vám, ţe dokumenty Protokol o priebehu testovania, Pokyny pre školského
koordinátora, Pokyny pre školského koordinátora pre žiakov so ZZ, Pokyny pre školských
administrátorov, Pokyny pre školských administrátorov pre žiakov so ZZ k T9-2011 budú
v elektronickej podobe zverejnené dňa 24. januára 2011 na internetových stránkach
NÚCEM www.nucem.sk a ÚIPŠ-ŠVS Michalovce www.testovanie9.svsmi.sk. Časový
harmonogram T9-2011 Vám posielame v prílohe tohto listu.
Ţiakov, ktorí sa na hlavnom termíne testovania z objektívnych dôvodov nezúčastnia,
v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), prihláste
písomne na náhradný termín testovania do 11. marca 2011. Prihlášky odošlite na adresu:
NÚCEM, Pluhová 8, 831 03 Bratislava 3. Obálku s údajmi označte heslom „Testovanie 92011 – náhradné testovanie". Prihláška na náhradný termín testovania bude zverejnená
dňa 09. marca 2011 na internetových stránkach NÚCEM www.nucem.sk a ÚIPŠ-ŠVS
Michalovce www.testovanie9.svsmi.sk.
V prípade prestupu ţiaka na inú ZŠ, je ZŠ, na ktorú ţiak prestúpil, povinná e-mailom nahlásiť
čo najskôr túto zmenu na adresy: testovanie9@nupseso.sk a testovanie9@svsmi.sk. V texte
je potrebné uviesť názov, adresu a kód školy, na ktorú ţiak prestúpil a prihlasovacie
údaje žiaka. Pôvodná škola ţiaka neodhlasuje.
NÚCEM pravidelne monitoruje aj úroveň kľúčových kompetencií ţiakov na národnej úrovni
a v medzinárodnom porovnaní. K tejto zásielke pripájame aj výskumnú správu Testovanie
matematickej a čitateľskej gramotnosti v školskom roku 2009/2010 a národnú správu PISA
2009 Slovensko. Dúfame, ţe obidva materiály budú inšpiratívnou pomôckou pre Vás
a Vašich učiteľov k rozvíjaniu zručností a kľúčových kompetencií ţiakov Vašej školy.
Za aktívnu spoluprácu Vám vopred ďakujeme a prajeme veľa úspechov.
S pozdravom
PhDr. Romana Kanovská
riaditeľka
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