Testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl
a 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom
v náhradnom termíne

Kraj
Bratislavský

Trnavský
Trenčiansky

Nitriansky
Žilinský
Banskobystrický
Prešovský
Košický

Miesto konania

16. 4.
2019

Gymnázium
Metodova 2 (vchod z Jelačičovej ul.)
821 08 Bratislava
Spojená škola
Lomonosovova 8
917 08 Trnava
Základná škola Bezručova 66
911 00 Trenčín
Základná škola kniežaťa Pribinu
Ul. Andreja Šulgana 1
949 01 Nitra
Základná škola Lichardova 24
010 01 Žilina
Základná škola
Trieda SNP 20
974 47 Banská Bystrica

MAT
SJL

Základná škola Kúpeľná 2
080 01 Prešov
Základná škola
Masarykova 19/A
040 01 Košice

MAT
SJL
MAT
SJL
MJL

MAT
SJL
MJL
MAT
SJL
MAT
SJL
MJL
MAT
SJL
MAT
SJL

17. 4.
2019

SJSL

SJSL

Harmonogram*
Testovanie 9 – 2019 v náhradnom termíne
16. apríl 2019 (utorok)

7:30 – 7:45

Registrácia žiakov

Matematika
08:00 – 08:10 h (10 minút)

úvodné pokyny, rozdanie OH a pomocných papierov

08:10 – 08:20 h (10 minút)

rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

08:20 – 09:50 h (90 minút)

administrácia testu z matematiky

09:50 – 09:55 h (5 minút)

zozbieranie testov, OH a pomocných papierov

09:55 – 10:15 h (20 minút)

prestávka

Slovenský jazyk a literatúra/Maďarský jazyk a literatúra
10:15 – 10:25 h (10 minút)

úvodné pokyny a rozdanie OH

10:25 – 10:35 h (10 minút)

rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

10:35 – 11:45 h (70 minút)

administrácia testu
zo slovenského jazyka a literatúry na školách s VJS a s VJU
z maďarského jazyka a literatúry na školách s VJM

11:45 – 11:50 h (5 minút)

zozbieranie testov a OH

Záver testovania pre školy s VJS
Záver 1. dňa testovania pre školy s VJM a VJU
11:50 – 12:20 h
(ak nebol testovaný žiak so ZZ)
12:20 – 12:50 h
(ak bol testovaný žiak so ZZ z 1. skupiny
obmedzenia)

komisionálne zabalenie spätnej zásielky podľa
pokynov po skončení poslednej testovanej
skupiny v danej škole

12:50 – 13:20 h
(ak bol testovaný žiak so ZZ z 2. skupiny
obmedzenia)

(vrátane 1. a 2. skupiny obmedzenia žiakov ZZ)

*Žiaci so zdravotným znevýhodnením (ZZ) sú testovaní podľa osobitného harmonogramu.

Harmonogram*
Testovanie 9 – 2019 v náhradnom termíne
17. apríl 2019 (streda)
7:30 – 7:45

Registrácia žiakov

Slovenský jazyk a slovenská literatúra pre školy s VJM
8:00 – 8:10 h (10 minút)

úvodné pokyny a rozdanie OH, príprava CD

8:10 – 8:20 h (10 minút)

rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

8:20 – 9:30 h (70 minút)

administrácia testu zo slovenského jazyka a slovenskej
literatúry

9:30 – 9:35 h (5 minút)

zozbieranie testov a OH

Záver 2. dňa testovania pre školy s VJM
9:35 – 10:05 h

(ak nie je žiak so ZZ)

9:50 – 10:20 h

(ak je žiak z 1. sk. ZZ)

10:05 – 10:35 h

(ak je žiak z 2. sk. ZZ)

komisionálne zabalenie spätnej zásielky podľa
pokynov po skončení poslednej testovanej skupiny
v danej škole
(vrátane 1. a 2. skupiny obmedzenia žiakov ZZ)

Ukrajinský jazyk a literatúra pre školy s VJU
8:00 – 8:10 h (10 minút)

úvodné pokyny a rozdanie OH

8:10 – 8:20 h (10 minút)

rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

8:20 – 9:10 h (50 minút)

administrácia testu z ukrajinského jazyka a literatúry

9:10 – 9:15 h (5 minút)

zozbieranie testov a OH

Záver 2. dňa testovania pre školy s VJU
9:15 – 9:45 h

(ak nie je žiak so ZZ)

9:30 – 10:00 h

(ak je žiak z 1. sk. ZZ)

9:45 – 10:15 h

(ak je žiak z 2. sk. ZZ)

komisionálne zabalenie spätnej zásielky podľa
pokynov po skončení poslednej testovanej
skupiny v danej škole
(vrátane 1. a 2. skupiny obmedzenia žiakov ZZ)

*Žiaci so zdravotným znevýhodnením (ZZ) sú testovaní podľa osobitného harmonogramu.

