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Merania na stredných školách

Úloha 1.1
MATURITA 2014
Čiastková úloha 1.1.1 Organizačné zabezpečenie a realizácia MATURITY 2014
Zodpovedný riešiteľ: Odbor národných meraní – Oddelenie zabezpečovania meraní
Plnenie: Úloha bola splnená podľa stanoveného harmonogramu.
Zásielka s odpoveďovými hárkami a podpornými materiálmi k realizácii externej časti
maturitnej skúšky (EČ MS) a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (PFIČ MS) bola
do škôl doručená 4. – 5. februára 2014. Organizačné pokyny k realizácii maturitnej skúšky
boli zverejnené 4. februára 2014 na webovom sídle Národného ústavu certifikovaných
meraní vzdelávania (NÚCEM) a Centra vedecko-technických informácií SR – školské
výpočtové strediská (CVTI SR-ŠVS). Testy EČ MS pre riadny termín boli vytlačené a
zabalené v súlade s harmonogramom a distribuované prostredníctvom zamestnancov
odborov školstva okresných úradov v sídle kraja (OŠ – OÚ) v dňoch konania maturitnej
skúšky 18. – 21. marca 2014. Pre žiakov so zdravotným znevýhodnením boli testy
upravované podľa druhu postihnutia.
Školenia predsedov školských a predmetových maturitných komisií zrealizovali OŠ – OÚ
v mesiacoch január – február 2014 a zoznamy vyškolených učiteľov zaslali NÚCEM.
Vyškoleným učiteľom boli vydané Osvedčenia o oprávnení vykonávať funkciu predsedu
školskej a predmetovej maturitnej komisie. NÚCEM doplnil databázu učiteľov oprávnených
vykonávať funkciu predsedu školskej a predmetovej maturitnej komisie v marci 2014.
Zásielka s odpoveďovými hárkami a podpornými materiálmi k realizácii EČ MS a PFIČ MS
pre náhradný termín bola do DM doručená 10. apríla 2014. Testy EČ MS pre náhradný
termín boli vytlačené a zabalené v zmysle harmonogramu a distribuované prostredníctvom
zamestnancov OŠ – OÚ v dňoch 11. – 13. apríla 2014. Výsledkové listiny pre riadny
a náhradný termín boli 5. mája 2014 zverejnené na webovom sídle ÚIPŠ-ŠVS Banská
Bystrica a do škôl boli distribuované 5. – 7. mája 2014. Vyhodnotenie účinnosti úprav testov
pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sa uskutočnilo v júni 2014.
Novelou zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov účinnou od 15. júna 2013 boli ustanovené zmeny v konaní
opravnej maturitnej skúšky z predmetov, ktoré majú EČ MS a PFIČ MS, alebo len EČ MS.
Na základe týchto zmien NÚCEM zrealizoval prípravu a organizačné zabezpečenie
opravného termínu maturitnej skúšky, ktorý sa konal v dňoch 3. – 5. septembra 2014.
Výsledkové listiny boli do škôl distribuované v dňoch 12. – 13. septembra 2014.
Správa o výsledkoch a priebehu EČ MS a PFIČ MS 2014 je zverejnená na webovom sídle
NÚCEM.
Výsledky riadneho termínu EČ MS škôl, okresov a krajov sme sprístupnili na webovom
portáli Výsledky testovaní.
Čiastková úloha 1.1.2 Tvorba testovacích nástrojov pre MATURITU 2014
Zodpovedný riešiteľ: Odbor národných meraní – Oddelenie tvorby testov pre stredné školy
Plnenie: Úloha bola splnená podľa stanoveného harmonogramu.
Testy pre riadny, náhradný termín maturitnej skúšky a tvorba rezervných testov (použité
na opravný termín) a ich preklady do maďarského jazyka boli v zmysle zmluvných
podmienok NÚCEM vytvorené v obdobiach september 2013 – január 2014 a máj – august
2014. Kľúče správnych odpovedí k testom EČ MS, zadania PFIČ, metodické pokyny na
hodnotenie úloh s krátkou odpoveďou (ÚKO) EČ MS a PFIČ MS pre riadny a náhradný
termín MS pre jednotlivé predmety boli vytvorené v mesiacoch január – február 2014 a pre
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opravný termín v období máj – august 2014. Nahrávky k testom EČ MS z cudzích jazykov
boli vytvorené v decembri 2013 – januári 2014 a v apríli 2014. V septembri – októbri 2014
boli na webovom sídle NÚCEM zverejnené Správy o výsledkoch a priebehu EČ MS a PFIČ
MS 2014 z jednotlivých predmetov, ktoré informujú učiteľov jednotlivých maturitných
predmetov a odbornú verejnosť o výsledkoch testov, ponúkajú metodické odporúčania
na zlepšenie vyučovania a výkonov žiakov.
Čiastková úloha 1.1.3 Štatistické spracovanie výsledkov MATURITY 2014
Zodpovedný riešiteľ: Odbor národných meraní – Oddelenie hodnotenia výsledkov meraní
Plnenie: Úloha bola splnená podľa stanoveného harmonogramu.
Riadny termín EČ MS a PFIČ MS sa uskutočnil 18. – 21. marca 2014, náhradný 11. – 13.
apríla 2014 a opravný termín 3. – 5. septembra 2014. Spracovanie výsledkov EČ MS zo
všetkých predmetov a úrovní (riadny a náhradný termín) prebiehalo v mesiacoch apríl – máj
2014. Výsledkové listiny pre školy s výsledkami jednotlivých žiakov v percentách
a percentiloch boli pripravené do 5. mája 2014. Podklady pre tlačovú správu MŠVVaŠ SR
k výsledkom EČ MS 2014 boli pripravené v máji 2014. V júni 2014 NÚCEM na portáli
Výsledky testovaní zverejnil výsledky EČ MS 2014 na úrovni škôl. Po kliknutí na ktorúkoľvek
školu sa zobrazia základné údaje o škole a tiež výsledky danej školy zo všetkých
testovaných predmetov v riadnom termíne EČ MS. Spracovanie výsledkov PFIČ MS
prebiehalo v júni – júli 2014. Záverečné správy zo štatistického spracovania testov boli
vypracované v júni a júli 2014. V septembri 2014 prebiehalo štatistické vyhodnotenie
opravného termínu EČ MS, výsledky boli do škôl odoslané do 12. 9. 2014. Výsledky zo
štatistického spracovania testov sú súčasťou Správy o výsledkoch a priebehu EČ a PFIČ MS
2014.
Čiastková úloha 1.1.4 Príprava organizačného zabezpečenia a tvorba testovacích
nástrojov pre MATURITU 2015
Zodpovedný riešiteľ: Odbor národných meraní – Oddelenie zabezpečovania meraní,
oddelenie tvorby testov pre stredné školy.
Plnenie: Úloha bola splnená podľa stanoveného harmonogramu.
Harmonogram činností pre realizáciu Maturity 2015 bol vypracovaný a riaditeľkou NÚCEM
schválený v septembri 2014. Príprava podkladov pre tvorbu databázy žiakov prihlásených na
MS 2015, príprava podkladov pre tlač odpoveďových hárkov a databázu pre logistiku MS
2015 prebiehala v súlade so schváleným harmonogramom. Objednávky na nákup
spotrebného tovaru a realizáciu služieb pre Maturitu 2015, servis zariadení a podobne sa
realizovali v období september – december 2014. Tvorba testov pre riadny, náhradný
a opravný termín Maturity 2015 sa začala v septembri 2014.
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Merania na základných školách

Úloha 2.1
Testovanie 9-2014
Zodpovedný riešiteľ: Odbor národných meraní – Oddelenie tvorby testov pre základné
školy, Oddelenie hodnotenia výsledkov meraní
Plnenie: Úloha bola splnená podľa stanoveného harmonogramu.
V dňoch 12. marca 2014 (hlavný termín) a 27. marca 2014 (náhradný termín) sa uskutočnilo
celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ (T9-2014).
Organizačné pokyny pre T9-2014 boli zverejnené na webovom sídle NÚCEM v januári 2014.
Tvorba, tlač, balenie testovacích nástrojov, úprava testov pre žiakov so zdravotným
znevýhodnením (hlavný a náhradný termín) bola ukončená vo februári 2014. Testy pre T92014 boli graficky spracované v januári – februári 2014. Priebežná správa z výsledkov
testovania T9-2014 a podklady pre tlačovú správu MŠVVaŠ SR boli pripravené v apríli 2014.
V apríli 2014 MŠVVaŠ SR na svojom webovom sídle zverejnilo tlačovú správu k výsledkom
T9-2014. NÚCEM v júni 2014 na webovom sídle zverejnil výsledky T9-2014 na úrovni škôl,
okresov a krajov formou percentilu a odchýlky od národného priemeru na portáli Výsledky
T9-2014. V septembri bola zverejnená správa Testovanie 9-2014, priebeh, výsledky
a analýzy. V septembri 2014 bol riaditeľkou NÚCEM schválený harmonogram činností pre
T9-2015 a boli vypracované podklady pre organizačné a logistické zabezpečenie T9-2015.
V decembri 2014 boli zrecenzované a vytvorené finálne verzie testovacích nástrojov pre T92015, ktoré boli zaslané na grafické spracovanie.

Úloha 2.2
Testovanie 5-2014
Zodpovedný riešiteľ: Odbor národných meraní – Oddelenie tvorby testov pre základné
školy, Oddelenie hodnotenia výsledkov meraní
Plnenie: Úloha bola splnená podľa stanoveného harmonogramu.
Dňa 12. novembra 2015 sa uskutočnilo testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (T5-2014)
v papierovej forme na vybraných ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským a s vyučovacím
jazykom maďarským.
Sprievodná dokumentácia k T5-2014 (Základné informácie o T5-2014, Sprievodný list pre
riaditeľov vybraných ZŠ) boli zverejnené na webovom sídle NÚCEM a zaslané elektronicky
v septembri 2014 na vybrané základné školy. Databáza vybraných základných škôl a žiakov
bola uzavretá v októbri 2014. Grafické návrhy a tlač testových zošitov, odpoveďových
hárkov boli uskutočnené v priebehu septembra až novembra 2014. Odpovede v testových
zošitoch boli vyhodnotené v decembri 2014. Analýza a štatistické spracovanie výsledkov sa
uskutočnili v decembri 2014, dodatočné analýzy z jednotlivých vzoriek (celá vzorka
testovaných žiakov, stratifikovaný výber ZŠ s dlhodobo nižšou úspešnosťou v testovaní
žiakov 9. ročníka a žiakov s najslabšími vzdelávacími výsledkami) boli urobené v decembri
2014 a ukončené v januári 2015. Výsledky žiakov boli zaslané na vybrané ZŠ v decembri
2014.
Podklady pre tlačovú správu MŠVVaŠ SR boli pripravené v januári 2015. V priebehu
februára 2015 NÚCEM na svojom webovom sídle zverejní prezentáciu s výsledkami T5-2014
v papierovej forme.
V apríli 2014 bol zrealizovaný projekt, harmonogram činností a podklady pre organizačné
a logistické zabezpečenie T5-2015.
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Medzinárodné merania

Úloha 3.1
Štúdia OECD PISA 2012 – Medzinárodná štúdia pripravenosti 15-ročných žiakov na život
(hodnotenie vzdelávacích výsledkov na konci povinnej školskej dochádzky v oblasti
čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti)
Zodpovedný riešiteľ: Oddelenie medzinárodných meraní
Plnenie: Úloha bola splnená.
Úloha sa čiastočne realizovala v súčinnosti s projektom Zvyšovanie kvality vzdelávania na
základných a stredných školách s využitím elektronického testovania (pozri Úloha 4.1), v
rámci aktivity 1.2 Zavádzanie elektronického testovania na monitorovanie úrovne vedomostí,
zručností a kľúčových kompetencií žiakov, sledovanie trendov kvality škôl.
K dátumom zverejnenia medzinárodných výsledkov testovania PISA 2012 v oblasti finančnej
gramotnosti (9. júl 2014) a oblasti riešenia problémov (1. apríl 2014) bola zverejnená nielen
medzinárodná správa z daných oblastí, ale aj prvotné spracovanie výsledkov z pohľadu
Slovenska „Finančná gramotnosť PISA 2012 – krátka správa, Finančná gramotnosť –
uvoľnená úloha“ a „PISA 2012 – krátka správa – Riešenie problémov“. V súvislosti s
prípravou správ s prvotnými zisteniami a tiež prípravou Národnej správy štúdie PISA 2012,
Tematickej správy PISA 2012 – matematická gramotnosť a Zbierky uvoľnených úloh štúdie
PISA 2012 sa uskutočnilo viacero zahraničných pracovných ciest na medzinárodné
koordinačné a školiace stretnutia. Cieľom týchto pracovných ciest bola spolupráca
s medzinárodnými centrami pri spracovaní dát z hlavného testovania a tvorbe
medzinárodných databáz, spolupráca pri kontrolách správnosti a porovnateľnosti databázy
za SR a príprava k tvorbe medzinárodnej správy, získanie informácií a zručností potrebných
na prípravu a tvorbu výstupov.

Úloha 3.2
Štúdia OECD PISA 2015 – Medzinárodná štúdia pripravenosti 15-ročných žiakov na život
(hodnotenie vzdelávacích výsledkov na konci povinnej školskej dochádzky v oblasti
čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti).
Zodpovedný riešiteľ: Oddelenie medzinárodných meraní
Plnenie: Úloha bola splnená.
V roku 2014 sa zintenzívnila práca na príprave pilotného testovania štúdie OECD PISA
2015, ktorého administrácia sa uskutočnila na začiatku apríla 2014. Do pilotného testovania
bolo zapojených 65 škôl a približne 2 200 15-ročných žiakov.
V mesiaci január sa v Bratislave uskutočnilo školenie školských koordinátorov –
administrátorov a IT technikov škôl zapojených do pilotného merania. Bol sfinalizovaný
preklad, adaptácia a verifikácia testovacích nástrojov pre pilotné meranie – elektronická
verzia Školského dotazníka, Dotazníka pre žiaka (3 typy), testovacích modulov
(prírodovedná, čitateľská, matematická, finančná gramotnosť a oblasť riešenia problémov);
papierová verzia testovacích nástrojov – Testovací zošit 1 – 18, Testovací zošit FL 1 a 2
a tiež nástrojov na hodnotenie všetkých testovaných oblastí (Návod na kódovanie
a Kódovacie cvičenia). V mesiaci máj sa uskutočnilo kódovanie žiackych odpovedí na
otvorené otázky vo všetkých testovaných oblastiach. Nasledovala príprava, kontrola
a čistenie národnej databázy pre zaslanie do medzinárodného centra.
V mesiaci september prebehlo oslovenie škôl (cca 300 škôl – ZŠ, SŠ, G) pre hlavné
meranie. V druhej polovici roka 2014 sa začala realizovať revízia a príprava testovacích
nástrojov a príručiek pre hlavné meranie v slovenskom a maďarskom jazyku.
V mesiaci november sa v Bratislave, Košiciach a Banskej Bystrici uskutočnili školenia
školských koordinátorov – administrátorov a IT technikov škôl zapojených do hlavného
merania štúdie.
Bratislava
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V súvislosti s prípravou na realizáciu štúdie OECD PISA 2015 sa uskutočnili zahraničné
pracovné cesty (medzinárodné riadiace, koordinačné a školiace stretnutia) organizované
medzinárodným centrom. Cieľom týchto pracovných ciest bolo prispieť k tvorbe testovacích
nástrojov a získať informácie a zručnosti potrebné na prípravu a realizáciu testovania na
národnej úrovni.

Úloha 3.3
IEA TIMSS 2015 – Medzinárodná štúdia výkonov žiakov 4. ročníka ZŠ v oblasti
matematiky a prírodných vied
V roku 2014 sa zintenzívnila práca na príprave pilotného testovania štúdie IEA TIMSS 2015,
ktorého administrácia prebehla v marci 2014 v 44 ZŠ, a v ktorom bolo zapojených cca 1 300
žiakov 4. ročníka ZŠ.
V mesiaci január sa v Bratislave uskutočnilo školenie školských koordinátorov –
administrátorov škôl zapojených do pilotného testovania.
Pre potreby štúdie bol ukončený preklad, adaptácia, verifikácia, jazyková a grafická úprava
a tlač testovacích nástrojov pilotného merania v slovenskej jazykovej mutácii (Dotazník o
škole, Dotazník pre žiaka, Dotazník pre učiteľa, Dotazník pre rodičov, Testovací zošit TIMSS
1 – 6) a tiež elektronickej verzie Dotazníka o škole a Dotazníka pre učiteľa. Zároveň boli
preložené a adaptované Návody na hodnotenie otvorených otázok z matematickej
a prírodovednej gramotnosti a Kódovacie cvičenia pre potreby školenia hodnotiteľov
otvorených otázok. Odpovede žiakov na otvorené otázky hodnotili dve skupiny vyškolených
hodnotiteľov (matematika a prírodné vedy).
V 2. polroku 2014 zamestnanci Oddelenia medzinárodných meraní NÚCEM v súčinnosti
s medzinárodnými koordinačnými centrami pracovali na kontrole a čistení národnej
databázy, tvorbe medzinárodnej databázy, spolupracovali pri kontrolách správnosti a
porovnateľnosti databázy za SR a pri štúdii spoľahlivosti hodnotenia otvorených úloh
z matematiky a prírodných vied. V závere roka 2014 prebiehala príprava národnej verzie
nástrojov pre hlavné testovanie – zabezpečenie verifikácie nástrojov (príručiek ŠKA,
Testovacích zošitov a dotazníkov) v slovenskej jazykovej mutácii a zároveň prekladov
a verifikácie v maďarskej jazykovej mutácii.
V mesiaci november sa v Bratislave, Košiciach a Banskej Bystrici uskutočnili školenia
školských koordinátorov – administrátorov škôl zapojených do hlavného merania štúdie.
V súvislosti s realizáciou pilotného testovania a prípravou hlavného testovania sa uskutočnili
v roku 2014 zahraničné pracovné cesty (medzinárodné riadiace, koordinačné a školiace
stretnutia), ktorých cieľom bolo získanie informácií a zručností potrebných na prípravu
a realizáciu pilotného a hlavného testovania na národnej úrovni.

Úloha 3.4
Medzinárodná štúdia IEA ICILS 2013 – počítačová a informačná gramotnosť 14ročných žiakov ZŠ
Zodpovedný riešiteľ: Oddelenie medzinárodných meraní
Plnenie: Úloha bola splnená.
K dátumu zverejnenia medzinárodných výsledkov testovania medzinárodnej štúdie ICILS
2013 (20. november 2014) bola zverejnená nielen medzinárodná správa, ale aj prvotné
spracovanie výsledkov z pohľadu Slovenska „ICILS 2013 – Krátka správa“, zadefinovanie
úrovne vedomostí a zručností CIL (Príloha 1), Príklady uvoľnených úloh a Príloha 2 –
Tabuľky. V súvislosti s prípravou správy s prvotnými zisteniami a tiež prípravou Národnej
správy štúdie ICILS 2013 sa uskutočnilo viacero zahraničných pracovných ciest na
medzinárodné koordinačné a školiace stretnutia. Cieľom týchto pracovných ciest bola
spolupráca s medzinárodnými centrami pri spracovaní dát z hlavného testovania a tvorbe
medzinárodných databáz, spolupráca pri kontrolách správnosti a porovnateľnosti databázy
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za SR a príprava k tvorbe medzinárodnej správy, získanie informácií a zručností potrebných
na prípravu a tvorbu výstupov.

Úloha 3.5
Medzinárodná štúdia OECD TALIS 2013
Zodpovedný riešiteľ: Oddelenie medzinárodných meraní
Plnenie: Úloha bola splnená.
K dátumu zverejnenia výsledkov medzinárodnej štúdie OECD TALIS 2013 (25. jún 2014)
bola zverejnená nielen medzinárodná správa, ale aj prvotné spracovanie výsledkov z
pohľadu Slovenska „TALIS 2013 – prvotné zistenia“. V súvislosti s prípravou správy a tiež
prípravou Národnej správy štúdie ICILS 2013 sa uskutočnilo viacero zahraničných
pracovných ciest na medzinárodné koordinačné a školiace stretnutia. Cieľom týchto
pracovných ciest bola spolupráca s medzinárodnými centrami pri spracovaní dát z hlavného
testovania a tvorbe medzinárodných databáz, spolupráca pri kontrolách správnosti a
porovnateľnosti databázy za SR a príprava k tvorbe medzinárodnej správy, získanie
informácií a zručností potrebných na prípravu a tvorbu výstupov.

Úloha 3.6
Medzinárodná štúdia IEA PIRLS 2016
Zodpovedný riešiteľ: Oddelenie medzinárodných meraní
Plnenie: Úloha bola splnená.
V roku 2014 sa zintenzívnila práca na príprave pilotného testovania štúdie IEA PIRLS 2016,
ktorého administrácia prebehne v marci 2015. V mesiaci apríl až október sa zrealizoval výber
vzorky a následné oslovenie škôl (45 ZŠ).
Pre potreby štúdie boli v mesiaci máj začaté preklady testovacích nástrojov pre pilotné
meranie (overovanie nástrojov) v slovenskej jazykovej mutácii (Dotazník pre školu, Dotazník
pre žiaka, Dotazník pre učiteľa, Dotazník pre rodiča a Testovacie zošity).
V súvislosti s prípravou pilotného testovania sa uskutočnili v roku 2014 zahraničné pracovné
cesty (medzinárodné riadiace, koordinačné a školiace stretnutia), ktorých cieľom bolo
získanie informácií a zručností potrebných na prípravu a realizáciu pilotného testovania na
národnej úrovni.
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4

Ďalšie úlohy

Úloha 4.1
Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím
elektronického testovania – Národné projekty financované z prostriedkov ESF, ITMS
kódy projektov 26110130546, 26140130030, realizované prostredníctvom nenávratného
finančného príspevku zo štrukturálnych fondov EÚ spolufinancované fondom: Európsky
sociálny fond, Operačný program Vzdelávanie, Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania
a odbornej prípravy, Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú.
Zodpovedný riešiteľ: všetky oddelenia
Plnenie: Úloha sa rieši.
Cieľom projektu je inovovať a realizovať systém meraní na úrovni školy a na národnej úrovni
v rámci nižšieho sekundárneho (ISCED 2) a vyššieho sekundárneho vzdelávania (ISCED 3),
ktorý umožní hodnotiť kvalitu vzdelávania, monitorovať vývoj vzdelávania na základných a
stredných školách a ovplyvňovať strategické rozhodnutia v oblasti vzdelávacej politiky.
Všetky aktivity projektu boli priebežne prezentované smerom k verejnosti a spolu s tlačovými
správami a ostatnými informáciami o projekte zverejnené na webovom sídle NÚCEM v časti
Projekty ESF/Projekt E-test.
V rámci aktivity 1.1 úlohy do elektronickej banky úloh na základe modernej metodiky
pripravovalo viac 650 aktívnych autorov – učiteľov. Od začiatku projektu vytvorili a zozbierali
garanti testovacích nástrojov celkovo viac ako 25 000 úloh zo všetkých vzdelávacích oblastí
a predmetov (slovenský jazyk, slovenský jazyk a slovenská literatúra, maďarský jazyk, ruský
jazyk, anglický a nemecký jazyk, matematika, informatika, finančná gramotnosť, štatistická
gramotnosť, fyzika, chémia, biológia, prírodovedná gramotnosť, matematická gramotnosť,
čitateľská gramotnosť, občianska náuka, dejepis, geografia). Ku koncu roka 2014 bolo
celkovo vytvorených 55 testov a 126 testových zošitov a cca 20 000 úloh je
už implementovaných do rozšírenej verzie systému e-Test.
V roku 2014 sa konali školenia a vzdelávania pre supervízorov, garantov, multiplikátorov,
posudzovateľov a autorov. Po obsahovej stránke išlo o vzdelávania k tvorbe testovacích
nástrojov z rôznych vyučovacích predmetov a oblastí a čitateľskej, prírodovednej
gramotnosti, školenia k tvorbe testov absolútneho výkonu, k zadávaniu úloh, posudzovaniu
úloh v E-teste. V auguste 2014 sa uskutočnili Letné školy pre učiteľov zapojených do
projektu. Na jeseň boli pripravené metodické materiály a videonávody pre pracovníkov škôl a
manuály pre štatistikov, psychometrikov, pracovníkov výskumu a ďalšie zainteresované
skupiny odborníkov. V regionálnych kontaktných centrách v Bratislave (RKZ) sa konalo 89
stretnutí. V ostatných krajoch na Slovensku (projekt K) 164 stretnutí pre autorov úloh a testov
s posudzovateľmi za účelom zvyšovania kvality a zefektívnenia procesov tvorby
a implementácie úloh a testov v systéme e-Test. Na stretnutiach sa zúčastnili aj garanti
tvorby testovacích nástrojov zo všetkých vzdelávacích oblastí a predmetov a personál pre IT
podporu a komunikáciu so školami z aktivity 1.2.
Do projektu je v rámci aktivity 1.2. zapojených približne 1 650 základných a stredných škôl,
vrátane škôl s vyučovacím jazykom maďarským. Celkovo bolo doposiaľ na viac než 841
základných a stredných školách v systéme Moodle vykonaných viac ako 100 000 a v e-Teste
už viac než 101 700 elektronických testov, do ktorých sa zapojili žiaci 2. stupňa ZŠ a
SŠ. Jednotlivých žiakov a študentov to bolo 22 350 za testovací systém Moodle a 17 250 za
e-Test, spolu viac ako 39 600. V januári sa zrealizovalo účelné doplnenie 1 800 ks počítačov
do približne 400 škôl v SR. V oblasti medzinárodných meraní sa v januári uskutočnili
pracovné semináre k medzinárodnej štúdii TIMSS a k medzinárodnej štúdii PISA. V období
január – február prebehla skúšobná e-Maturita a e-Testovanie 9 na 16 základných a 17
stredných školách v SR. V období február – apríl sa uskutočnili školenia pre riaditeľov škôl
vybraných pre výskum sprievodných aspektov vzdelávania. V máji – júni 2014 prebiehala
prvá fáza skúšobnej prevádzky elektronického testovacieho systému e-Test, skúšobné
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testovania/overovanie elektronického systému (predmety: B, ČG, FG, F, CH, MG, MAT, PG,
SJL), zrealizovalo sa testovanie cca 4 000 žiakov. V júni 2014 sa uskutočnil workshop k
problematike modelovania a referovania výsledkov tzv. pridanej hodnoty školy. V októbri
prebiehali školenia školiteľov a realizoval sa dotazník motivácie v škole. V mesiacoch
november/december prebiehali školenia školského personálu certifikačných škôl, pracovný
seminár k problematike štúdie TIMSS, zrealizovalo sa Testovanie T5 a T5 online (cca 3 900
žiakov z 200 ZŠ v SR), uskutočnil sa pracovný seminár k problematike štúdie PISA, zároveň
prebiehali záťažové skúšky e-Testu a školské testovania (5. a 9. ročník ZŠ, 1., 2., 3., 4.
ročník SŠ). Testovania boli vykonané na 19 ZŠ a SŠ s počtom žiakov 380 v Bratislavskom
samosprávnom kraji a v ostatných krajoch na 278 ZŠ a SŠ s počtom žiakov 5 560. V tomto
období sa uskutočňovala aj distribúcia licencií na testovania pre certifikačné školy a
administrovali sa elektronické dotazníky: Klíma školy, Klíma triedy, Test všeobecných
schopností a ESCS.
V roku 2014 sa uskutočnili viaceré akcie zamerané na publicitu projektu: Prezentácia
národného projektu, moderných elektronických úloh a elektronického testovania na
podujatiach k 10. výročiu vstupu SR do EÚ – v 9 mestách SR; Interaktívna prezentácia
národného projektu a elektronického testovania E-testujte sa s EÚsmevom na
celoslovenskom multižánrovom festivale Bažant Pohoda 2014; Interaktívna prezentácia
národného projektu a elektronického testovania E-testujte sa s EÚsmevom počas Noci
výskumníkov v Bratislave; Interaktívna prezentácia národného projektu a elektronického
testovania E-testujte sa s EÚsmevom pre maturantov počas najväčšieho študentského
veľtrhu v SR Akadémia&VAPAC v Bratislave; prezentácia na pracovnom stretnutí Asociácie
riaditeľov štátnych gymnázií (Rajecké Teplice) pod názvom „Súčasný stav a plánované
aktivity súvisiace s elektronickým testovaním v školskom roku 2014/2015“; Tlačová beseda o
elektronickom testovacom systéme e-Test; Prezentácia na podujatí Združenia
samosprávnych škôl Slovenska, informácie o národnom projekte a elektronickom testovaní.
V decembri 2014 bola spustená nová webová stránka národného projektu www.etest.sk.
Bolo vydaných 4 tlačové správy a 97 tlačových výstupov o národnom projekte, Informačné
bulletiny pre školy zapojené do projektu, pre riaditeľov škôl, školských koordinátorov.
Z hľadiska stanovených cieľov projektu za obdobie september – december 2014 bol
zaznamenaný časový posun v realizácii aktivít spojených najmä s elektronickým testovaním
a napĺňaním banky úloh a testov z dôvodu prispôsobovania a adaptovania rozšírenej verzie
testovacieho systému.
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5

Sprístupňovanie výstupov, úlohy nad rámec PHÚ

Úloha 5.1
Tvorba a správa webového sídla NÚCEM
Zodpovedný riešiteľ: všetky oddelenia
Plnenie: Úloha bola splnená.
Všetky informácie, organizačné pokyny, správy, ostatné dokumenty pre školy a verejnosť,
výstupy realizovaných meraní a výskumov boli zverejňované na webovom sídle
a informačných portáloch (Infoportál, Výsledky testovaní) priebežne.

Úloha 5.2
Prezentácia výstupov NÚCEM na konferenciách, odborných seminároch, účasť
v odborných pracovných skupinách ministerstva
Zodpovedný riešiteľ: Odbor národných meraní, Oddelenie medzinárodných meraní
Plnenie: Úloha bola splnená.
Zamestnanci NÚCEM prezentovali výstupy realizovaných meraní a výskumov v rámci
príspevkov v odborných publikáciách a časopisoch a na konferenciách a odborných
seminároch v priebehu roku 2014. Zoznam publikácií a prehľad prezentačnej činnosti
zamestnancov NÚCEM je prílohou tohto dokumentu.
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