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Vec: MATURITA 2019 - náhradný termín

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ.
Informácie v tomto liste sú určené riaditeľom stredných škôl, ktorých žiaci sa prihlásili na
náhradný termín.
Aby sme usmernili proces prípravy náhradného termínu externej časti a písomnej formy
internej časti maturitnej skúšky 2019 (NT EČ a PFIČ MS 2019) pripravili sme dokument
Základné informácie pre náhradný termín EČ a PFIČ MS 2019. Dokument je zverejnený
na webovom sídle https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita/rokv/20182019.
Po spracovaní údajov z jednotlivých škôl o počte žiakov prihlásených na NT sme
harmonogram náhradného termínu upravili nasledovne:
Dátum a deň

Predmet

9. apríl 2019 (utorok)

slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk
a slovenská literatúra

10. apríl 2019 (streda)

cudzie jazyky / druhé vyučovacie jazyky

11. apríl 2019 (štvrtok)

matematika

Zo základných informácií pre NT EČ a PFIČ MS 2019 vyplýva, že v tomto čase by ste už
mali vedieť, na ktorej škole žiaci, ktorých ste prihlásili na náhradný termín, konajú náhradnú
skúšku. V prílohe je zoznam škôl, v ktorých sa koná NT EČ a PFIČ MS 2019. Žiakom
školy, prihláseným na NT EČ a PFIČ MS 2019, oznámte miesto a termín konania
testovania. Odporúčame Vám, aby ste preverili, či každý prihlásený žiak pozná uvedené
informácie.
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Pokyny pre administrátorov a koordinátorov súvisiace s administráciou testov NT EČ a PFIČ
MS 2019 sú rovnaké ako pokyny pre riadny termín EČ a PFIČ MS 2019, zmena je
v dátumoch konania EČ a PFIČ MS a nižšie uvádzame ďalšie rozdiely. Pokyny z riadneho
termínu EČ a PFIČ MS sú tiež zverejnené na stránke http://www.nucem.sk/sk/maturita.
Zhrnieme základné rozdiely medzi organizáciou riadneho termínu
a náhradným termínom:

EČ a PFIČ MS

1. Žiaci sa zúčastnia na NT EČ a PFIČ MS v školách určených príslušným OŠ OÚ.
Do 29. marca 2019 Vám príslušné OŠ OÚ malo oznámiť, na ktorých školách budú
žiaci Vašej školy konať NT EČ a PFIČ MS.
2. Zabezpečte, aby žiaci, ktorí konajú NT EČ a PFIČ MS 2019 poznali kód Vašej školy
a vedeli, že na odpoveďové hárky EČ MS a tlačivá pre PFIČ MS majú písať tento
kód.
3. Odpovede na ÚKO EČ MS z vyučovacích a cudzích jazykov sa nebudú hodnotiť
po ukončení administrácie testov EČ MS v škole, ale ich hodnotenie
zabezpečí NÚCEM centrálne.
4. Výsledky žiakov z EČ MS doručí NÚCEM školám spolu s výsledkami žiakov, ktorí
absolvovali riadny termín EČ MS 2019.
5. Riaditeľ školy, v ktorej sa uskutoční NT EČ a PFIČ MS 2019, nasledujúci deň po
ukončení testovania zabezpečí doručenie kópií odpoveďových hárkov, tlačív PFIČ
MS z vyučovacích a cudzích jazykov, témy PFIČ MS z vyučovacích jazykov
a zadania PFIČ MS z cudzích jazykov, kópie Protokolu o administrácii testov EČ
a PFIČ MS do každej kmeňovej školy žiakov, ktorí sa na testovaní NT PFIČ MS
zúčastnili. Spôsob doručenia si dohodnite s riaditeľom školy, ktorý organizuje
náhradný termín.
6. Zabezpečte hodnotenie PFIČ MS žiakov Vašej školy, ktorí sa na NT PFIČ MS
zúčastnia, a zabezpečte takú organizáciu hodnotenia PFIČ MS, aby hodnotenie PFIČ
MS dostali spolu so žiakmi, ktorí sa zúčastnili na riadnom termíne.
7. NT EČ MS 2019 z predmetov SJL a MAT bude realizovaný elektronicky.
K elektronickému testovaniu sme školám, ktorých sa elektronické testovanie týka
zaslali špeciálny e-mail.
Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,
ďakujeme Vám za doterajšiu spoluprácu a prajeme úspešnú realizáciu náhradného termínu
EČ a PFIČ MS 2019.

Za aktívnu spoluprácu Vám ďakujeme

Národný ústav
certifikovaných meraní vzdelávania

S pozdravom
PhDr. Romana Kanovská
riaditeľka
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