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Správa o  realizácii celoslovenského testovania žiakov 9. ročníkov  
v základnej škole v školskom roku 2009/2010 v SR 

 
Štátna školská inšpekcia kontrolovala dodržiavanie pokynov na administráciu testov 

celoslovenského testovania žiakov 9. ročníkov v 159 základných školách, z nich bolo 
147 štátnych, 10 cirkevných a 2 súkromné školy. S vyučovacím jazykom maďarským bolo 
13 škôl.  

V kontrolovaných subjektoch sa testovania zúčastnilo 5 431 žiakov 9. ročníkov, z toho 
bolo 341  žiakov so zdravotným znevýhodnením. Do I. skupiny obmedzenia bolo zaradených 
299 žiakov a do II. skupiny obmedzenia 42. Testovania sa nezúčastnilo 112 žiakov (78 žiakov 
zo zdravotných dôvodov, 1 žiačka z dôvodu záškoláctva, 33 žiakov navštevovalo školu 
v zahraničí).  
 Realizáciu testovania zabezpečovalo v školách 211 koordinátorov a 502 administrátorov. 
Riaditelia škôl a školskí koordinátori v 18 subjektoch (Trnavský, Nitriansky, Košický kraj) 
nepostupovali pri výbere školských administrátorov dôsledne podľa pokynov Národného 
ústavu certifikačných meraní vzdelávania. V 14 školách vykonávali funkciu administrátorov 
učiteľky, ktoré v testovaných triedach vyučovali, z toho v 2 školách vyučovali aj testované 
predmety. V 2 školách plnil školský koordinátor aj funkciu administrátora. 
 Zásielky testov boli školám doručené včas a neporušené. V 153 kontrolovaných subjektoch 
dodržali pokyny na otváranie testových zásielok a odporúčané časové harmonogramy ich 
otvárania stanovené Národným ústavom certifikačných meraní vzdelávania. Časový 
harmonogram otvárania testových zásielok pre žiakov so zdravotným znevýhodnením 
nedodržali v 2 školách Žilinského kraja. V 2 školách Trnavského kraja nedôsledne 
skontrolovali úplnosť zásielok a počet testov, z toho v 1 škole neotvorili zásielku určenú 
pre žiaka so zdravotným znevýhodnením a žiak riešil test z matematiky pre intaktných žiakov. 
V 1 škole v Nitrianskom kraji administrátori vopred nevyplnili záhlavia odpoveďových 
hárkov k testom, žiaci ich vypĺňali v deň testovania. V 1 subjekte v Košickom kraji 
po skončení testovania neuložili odpoveďové hárky k testom z matematiky na vhodne 
zabezpečené miesto, zamestnanci školy k nim mali voľný prístup. 

Koordinátori a administrátori vo väčšine škôl dodržali pravidlá administrácie testovania. 
Žiaci boli poučení o správnom zaznamenávaní odpovedí do odpoveďových hárkov, 
o možnostiach opravy chybného zápisu, mali vytvorený čas na oboznámenie sa s testom, 
pripravené označené papiere na pomocné výpočty, náhradné perá, ceruzky, rysovacie 
pomôcky, kalkulačky. V priebehu testovania sa v školách nevyskytli žiadne problémy 
so správaním žiakov. Triedy na testovanie boli vhodne upravené, rozmiestnenie žiakov bolo 
vo väčšine škôl zabezpečené tak, aby každý z nich sedel v lavici sám. Počas prestávok bol 
v triedach i na priľahlých chodbách pedagogický dozor.  

Žiakov so zdravotným znevýhodnením evidovali v 86 školách. Koordinátori zabezpečili 
pre nich vhodné pracovné podmienky, žiaci boli rozdelení do skupín podľa stupňa 
obmedzenia a druhu postihnutia, používali povolené kompenzačné pomôcky. Odporúčaný 
dlhší časový limit na vypracovanie testu zväčša nevyužívali aj napriek opakovanej stimulácii 
a motivácii zo strany administrátorov. V 1 škole Žilinského a v 1 škole Nitrianskeho kraja 
nemali žiaci I. a II. skupiny obmedzenia zabezpečené vhodné psychohygienické podmienky 
testovania (obe skupiny pracovali spoločne v jednej učebni, alebo boli zaradení do skupiny 
s intaktnými žiakmi). Žiaci zaradení do II. skupiny obmedzenia, najmä v školách 
Banskobystrického a Prešovského kraja, využili možnosť nezúčastniť sa celoslovenského 
testovania žiakov 9. ročníkov. Ich neúčasť zákonní zástupcovia písomne zdôvodnili.  



 

  

 Priebehu testovania sa v 159 základných školách okrem školských inšpektorov zúčastnili 
zástupcovia zriaďovateľov (21), rady školy (41), rady rodičov (54), centra pedagogicko-
psychologického poradenstva a prevencie (1). Na výkon nestranných pozorovateľov bolo 
krajskými školskými úradmi poverených 410 učiteľov základných a stredných škôl. V 1 škole 
Nitrianskeho kraja sa testovania zúčastnil zástupca združenia maďarských rodičov 
na Slovensku.  
 V sledovaných subjektoch po ukončení administrácie testov vypísali koordinátori 
v prítomnosti riaditeľa školy, školských administrátorov a nestranných pozorovateľov 
protokol o príprave a priebehu certifikačného testovania a pripravili spätnú zásielku 
na odoslanie. V Košickom kraji v 1 škole nebola spätná zásielka pripravená podľa pokynov. 
   
 
Záver 

Vo väčšine škôl riaditelia a koordinátori postupovali pri príprave testovania podľa pokynov 
pre koordinátorov a administrátorov vydaných Národným ústavom certifikačných meraní 
vzdelávania. V 18 subjektoch, čo predstavuje 11,32 % zo 159 sledovaných škôl, 
nepostupovali pri výbere školských administrátorov pozorne podľa stanovených pokynov. 
Usmernenie k otváraniu testových zásielok, odporúčané časové harmonogramy ich otvárania 
a určené časové harmonogramy testovania boli v školách prevažne dodržané. Nedostatky 
zistené v 8 subjektoch súviseli s nedôsledným oboznámením sa s pokynmi pre koordinátorov 
a nedostatočnou kontrolou testových zásielok. Koordinátori a administrátori postupovali 
pri administrácii testov podľa pravidiel administrácie. Žiaci so zdravotným znevýhodnením 
boli rozdelení do skupín podľa stupňa obmedzenia a druhu postihnutia. V niektorých školách 
sa žiaci s vývinovými poruchami učenia testovania nezúčastnili. O ich neúčasti 
na celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka rozhodli riaditelia škôl na základne listu 
Národného ústavu certifikačných meraní vzdelávania č. 281/2009 zo dňa 12. 11. 2009. 
V priebehu testovania sa v školách nevyskytli rušivé momenty. 
 
 
 


