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Správa o kontrole priebehu realizácie celoslovenského testovania žiakov 
9. ročníkov v základnej škole v školskom roku 2008/2009 v SR 

 
Štátna školská inšpekcia kontrolovala dodržiavanie pokynov na administráciu testov 

celoslovenského testovania žiakov 9. ročníkov v 169 základných školách. Z celkového počtu 
kontrolovaných škôl bolo 162 štátnych, 6 cirkevných a 1 súkromná, z toho 14 škôl 
s vyučovacím jazykom maďarským.  

Testovania sa zúčastnilo 6 374 žiakov, z toho 331 žiakov so zdravotným znevýhodnením. 
Do I. skupiny obmedzenia bolo zaradených 290 žiakov a do II. skupiny obmedzenia 41.  

Vo väčšine škôl sa nevyskytli problémy s účasťou žiakov na testovaní. Zo zdravotných 
a iných dôvodov sa nezúčastnilo testovania 59 žiakov, 14 žiakov v čase testovania 
navštevovalo školu v zahraničí.  

Realizáciu testovania zabezpečovalo 210 koordinátorov a 581 administrátorov, z toho 
113 administrátorov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. 
 Zásielky testov boli doručené školám včas a neporušené, 2 školám (1 v Bratislavskom 
a 1 v Trenčianskom kraji) doručili neúplné zásielky pre žiakov so zdravotným 
znevýhodnením.  
 Riaditelia a koordinátori v 10 školách, čo predstavuje 5,9 % zo 169 sledovaných škôl, 
nepostupovali dôsledne pri príprave a realizácii testovania. V priebehu administrácie sa 
vyskytli nedostatky, ktoré čiastočne ovplyvnili jeho objektivitu. 
 Pokyny k príprave a k spôsobu realizácie testovania čiastočne nedodržali v 7 školách 
(nezabezpečili potrebný počet administrátorov; v odpoveďových hárkoch neboli vypísané 
základné údaje; žiakov so zdravotným znevýhodnením nezaradili vopred do skupín podľa 
rovnakého stupňa obmedzenia a druhu postihnutia; v 1 škole požiadal koordinátor v deň 
testovania prítomných nezávislých pozorovateľov – učiteľov z iných škôl – o vykonanie 
administrácie testov). 
 Odporúčané časové harmonogramy a poradie otvárania testových zásielok nedodržali 
v 4 školách. V 1 škole žiaci so zdravotným znevýhodnením pracovali s testami z matematiky 
pre bežných žiakov, zásielka testov z matematiky pre nich určená zostala neotvorená. 
 V 7 školách nedodržali časový harmonogram testovania (žiaci nezačali pracovať 
v určenom čase; pokračovali v práci aj po uplynutí stanoveného časového limitu 
na vypracovanie testov).  

V 6 školách včlenili žiakov so zdravotným znevýhodnením do bežných tried, alebo 
pracovali za účasti špeciálneho pedagóga v oddelenej časti triedy. Napriek tomu, že mali 
k dispozícii dlhší časový limit na vypracovanie testu, ani po opakovanej stimulácii a motivácii 
zo strany administrátorov ho nevyužili a prácu ukončili v časovom limite určenom 
pre bežných žiakov. 
 V 6 školách nepostupovali administrátori podľa určených pravidiel testovania (žiakom 
neboli prečítané pred začatím testovania pokyny k práci s testom; povolili im použiť pomocný 
papier; žiakom neposkytli 3 minúty na oboznámenie sa s testom; pri písaní testu z matematiky 
a zo slovenského jazyka a literatúry mali niektorí otvorené v laviciach matematické tabuľky či 
prehľady vzorcov).  

Dozor počas prestávok nebol dostatočne zaistený v 4 školách z dôvodu nízkeho počtu 
pedagogických zamestnancov. Žiaci, ktorí odovzdali vypracovaný test zo slovenského jazyka 
a literatúry pred stanoveným časovým limitom, vyrušovali spolužiakov svojím hlučným 
správaním. Priebeh administrácie testu z matematiky rušili žiaci kladením otázok k niektorým 



 

  

položkám testu formy B. Otázky sa týkali zadania úlohy č. 9, zápisu periodického čísla 
v úlohe č. 13 a zaokrúhľovania čísel.  
 
Záver 

Väčšina riaditeľov škôl a školskí koordinátori postupovali pri príprave testovania podľa 
pokynov vydaných Národným ústavom certifikačných meraní vzdelávania. Odporúčané 
časové harmonogramy otvárania testových zásielok a stanovené časové harmonogramy 
testovania v školách prevažne dodržali. Koordinátori a administrátori postupovali 
pri administrácii testov podľa určených pravidiel. Žiaci so zdravotným znevýhodnením boli 
rozdelení do skupín podľa stupňa obmedzenia a druhu postihnutia. Počas testovania používali 
povolené kompenzačné pomôcky a mali zabezpečenú pomoc špeciálneho pedagóga. 
Vo všetkých kontrolovaných subjektoch umožnili žiakom pri riešení úloh testu z matematiky 
používať rysovacie pomôcky a kalkulačku. Žiaci sa počas testovania správali zväčša 
disciplinovane, vzájomne sa nerušili.  
 Vo všetkých sledovaných subjektoch po ukončení administrácie testov vypísali 
koordinátori v spolupráci s riaditeľom školy a školskými administrátormi protokol o priebehu 
testovania. Pripravenú zásielku na odoslanie uložili v zabezpečenom priestore. 
 Test z matematiky v časovom limite 45 minút nedokončilo 901 žiakov, čo predstavuje 
14,13 % z celkového počtu žiakov v kontrolovaných školách. Test zo slovenského jazyka 
a literatúry v časovom limite 45 minút nedokončilo 9 žiakov, čo je 0,14 %, z maďarského 
jazyka a literatúry 2 žiaci, čo je 0,03 %. 
 Priebehu testovania sa v 166 základných školách okrem školských inšpektorov zúčastnili 
zástupcovia Ministerstva školstva SR (1), krajských školských úradov (12), školských 
úradov (12), obecného úradu (1), zriaďovateľov (10), rady školy (41), rady rodičov (57), 
centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (1) a 1 člen mestského 
zastupiteľstva. Na výkon nestranných pozorovateľov bolo krajskými školskými úradmi 
poverených 373 učiteľov základných a stredných škôl. 
 
Iné zistenia 

NÚCEM zaslal riaditeľom základných škôl v SR dňa 20. 09. 2008 list, ktorý bol v rozpore 
s § 155 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na základe informácie uvedenej 
v liste sa v Prešovskom a v Trnavskom kraji nezúčastnili testovania 6 žiaci so zdravotným 
znevýhodnením, ktorí neplánovali podať prihlášku na štúdium na strednú školu s maturitou.  


