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Vec: Informácie k vyplňovaniu elektronických formulárov T5 2019 – Dotazník o priebehu
testovania T5 a Správa externého dozoru
Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,
dovoľujeme si Vás informovať o zmenách ohľadom vyplňovania Protokolu o priebehu testovania
a Správy externého dozoru, ku ktorým pristúpil NÚCEM počnúc týmto školským rokom z dôvodu
znižovania environmentálnej záťaže.
Protokol o priebehu testovania je rozdelený na 2 časti, ktoré je potrebné vyplniť po ukončení
testovania v škole. Obe časti vypĺňa koordinátor za prítomnosti riaditeľa školy, externého dozoru,
administrátorov, prípadne zamestnancov ŠŠI, OŠ OÚ alebo NÚCEM.
Prvú časť – Protokol z testovania (ďalej „protokol“), nájdete v prílohe tohto listu, zároveň vo formáte
PDF na webovom sídle NÚCEM https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-5
v časti Dokumenty na stiahnutie/Protokol a elektronické dotazníky. Vytlačený, podpísaný
a opečiatkovaný protokol tvorí spolu s originálmi OH súčasť spätnej zásielky.
Druhú časť – Dotazník o priebehu testovania T5 (ďalej „dotazník“), vyplníte elektronicky kliknutím
na link: https://bit.ly/2Mng8TN.
Správa externého dozoru (ďalej „správa“) sa bude vypĺňať len elektronicky. Prosíme Vás, aby ste
o tom informovali učiteľov, ktorí sú menovaní na pozíciu externého dozoru. Elektronický dotazník
Správa externého dozoru je prístupný na odkaze: https://bit.ly/30UlxO9.
Ďalšie informácie k elektronickému vyplneniu dotazníka a správy sú zverejnené na našom webovom
sídle https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-5 v časti Dokumenty na
stiahnutie/Protokol a elektronické dotazníky.
Správu externého dozoru je externý dozor povinný vyplniť a odoslať najneskôr do 22. 11. 2019.
Z dôvodu bezproblémového ukončenia testovania Vás prosíme, aby ste koordinátorovi i externému
dozoru včas sprístupnili príslušné odkazy na elektronické dokumenty. Obsah dotazníka a správy im
bude automaticky odoslaný na e-mailové adresy, ktoré uviedli pri vypĺňaní formulárov. V prípade
potreby je možné daný obsah prostredníctvom e-mailovej adresy opätovne sprístupniť, resp. doplniť –
nie je potrebné ho tlačiť. Zber a odoslanie údajov pre Odbor školstva okresného úradu v sídle kraja
zabezpečuje NÚCEM.
V prípade nejasností s vypĺňaním elektronického dotazníka alebo správy kontaktujte, prosím,
pracovníkov NÚCEM telefonicky alebo e-mailom: technické záležitosti – 02/68 260 335, odborné
záležitosti – 02/68 260 311, 02/68 260 341, testovanie5@nucem.sk.
Ďakujeme Vám, že sa s nami podieľate na znižovaní environm
S pozdravom
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