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Správa o kontrole priebehu a realizácie celoplošného testovania žiakov 
9. ročníkov ZŠ v školskom roku 2007/2008  

 
Kontrola dodržiavania pokynov na administráciu testov celoplošného testovania žiakov 

9. ročníkov základných škôl (ďalej ZŠ) sa vykonala v 160 ZŠ (148 štátnych, 12 cirkevných, 
z toho 144 ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským, 1 s vyučovacím jazykom slovenským 
a maďarským, 14 s vyučovacím jazykom maďarským a 1 s vyučovacím jazykom 
ukrajinským). V kontrolovaných školách sa testovania zúčastnilo 6 341 žiakov, z toho 
331 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej ŠVVP). Zo zdravotných 
a iných dôvodov sa testovania nezúčastnilo 46 žiakov, z dôvodu štúdia v zahraničí 34 žiakov.  

Realizáciu celoplošného testovania zabezpečovalo v sledovaných školách 566 školských 
administrátorov. Riaditelia škôl, školskí koordinátori a administrátori postupovali pri príprave 
testovania podľa pokynov Štátneho pedagogického ústavu (ďalej ŠPÚ). V Žilinskom kraji 
v 1 škole školský koordinátor nevykonal vopred školenie administrátorov k príprave, 
časovému harmonogramu a k spôsobu vykonania testovania žiakov.  

Školám sa doručili neporušené zásielky. Pri ich kontrole boli zistené nedostatky 
v Trnavskom a v Trenčianskom kraji. V 1 škole chýbal test pre žiaka so ŠVVP zaradeného do 
2. skupiny obmedzenia. Pri otváraní zásielky v cirkevnej škole v Novom Meste nad Váhom 
zistili, že obsahuje testy určené pre inú ZŠ. Pred začatím testovania si museli zásielky školy 
navzájom vymeniť, preto bol začiatok testovania posunutý. Poradie zadávania testov, čas 
stanovený na vypracovanie testov a dĺžka prestávok sa dodržiavali. 

Odporúčaný časový harmonogram testovania, osobitný časový harmonogram pre žiakov 
so ŠVVP na vypracovanie testov a poradie zadávania testov boli v kontrolovaných školách 
dodržané.  

Školskí koordinátori a administrátori zabezpečili v školách vhodné priestory 
na testovanie. Triedy boli v 157 školách upravené podľa požiadaviek ŠPÚ. Rozmiestnenie 
žiakov (každý žiak sedel v lavici sám) sa zabezpečilo. V Trnavskom kraji sa v jednej škole 
uskutočnilo testovanie 56 žiakov 9. ročníka v telocvični. Koordinátor a administrátori 
vytvorili podmienky pre rozmiestnenie žiakov v telocvični podľa požiadaviek ŠPÚ. 
Usporiadanie a členenie priestorov bolo primerané, psychohygienické zásady dodržané, 
teplota vzduchu v telocvični bola optimálna. Pedagogický dozor bol dôsledne zabezpečený. 
Deň vopred administrátori poučili žiakov o správnom zaznamenávaní odpovedí 
do odpoveďových hárkov a o možnostiach opravy chybného zápisu. V ďalšej škole 
Trnavského kraja neboli triedy upravené podľa pokynov ŠPÚ, testovanie sa uskutočnilo 
v učebni fyziky – chémie. Jeden rad pracovných stolov bol obsadený dvojicami žiakov. 
V Trenčianskom kraji v jednej triede porucha na neónovom osvetlení ovplyvnila kvalitu 
osvetlenia a žiaci boli rušení jeho nepríjemným zvukom.  

Žiaci so ŠVVP boli rozdelení do skupín podľa stupňa obmedzenia a druhu postihnutia 
a používali povolené kompenzačné pomôcky. V jednej škole v Žilinskom kraji 2 žiaci 
so ŠVVP zaradení do 1. skupiny obmedzenia písali testy s intaktnými žiakmi v triede. 
Školský koordinátor nevytvoril pre nich vhodné podmienky v súlade s pokynmi ŠPÚ. 

Administrátori vo väčšine škôl postupovali v priebehu testovania podľa pravidiel 
administrácie testov. V 3 školách (2 v Žilinskom a 1 v Trnavskom kraji) sa vyskytli 
nedostatky v práci administrátorov. V jednej škole neboli administrátori oboznámení 
s pokynmi pre školských administrátorov a nemali ich ani k dispozícii. V 2 školách sa 
administrátori počas testovania prechádzali po triede a odpovedali na otázky žiakov 
týkajúcich sa obsahu testových úloh. V Nitrianskom kraji priebeh testovania v jednej škole 



 

  

rušili dvaja žiaci nevhodným správaním a v druhej škole žiak použil mobilný telefón 
v priebehu riešenia úloh certifikačného testu z matematiky. V jednej škole v Košickom kraji 
nebol počas prestávok zabezpečený pedagogický dozor na chodbách.  
 Administrátori vo všetkých kontrolovaných školách umožnili žiakom pri riešení úloh testu 
z matematiky používať rysovacie pomôcky a kalkulačku. Počas písania testu sa v jednej škole 
v Košickom kraji vyskytli rušivé momenty spôsobené nedostatočnou prípravou potrebných 
rysovacích pomôcok pre žiakov. V jednej škole v Trenčianskom kraji bola žiačke počas 
testovania poskytnutá zdravotná pomoc.  
 Certifikačný test z matematiky v časovom limite 45 minút nedokončilo 702 žiakov 
(11 % z celkového počtu žiakov v kontrolovaných školách). Najviac žiakov, ktorí nedokončili 
test v časovom limite, bolo v Žilinskom kraji (129 z 898 žiakov) a v Prešovskom kraji 
(119 z 589 žiakov). Certifikačný test zo slovenského jazyka a literatúry v časovom limite 
45 minút nedokončilo 46 žiakov (1,19 %), z maďarského jazyka a literatúry ukončili žiaci test 
v časovom limite. 
 Priebehu testovania sa v 160 ZŠ zúčastnilo okrem školských inšpektorov aj 15  zástupcov 
krajských školských úradov (ďalej KŠÚ) a 8 školských úradov, 5 zástupcov zriaďovateľov, 
40 zástupcov rady školy a 24 z rady rodičov, 1 zástupca pedagogicko-psychlogickej poradne. 
KŠÚ (list MŠ SR číslo CD-2008- 637/1306-1:911 zo dňa 14. 01. 2008) na výkon nestranných 
pozorovateľov poverili 269 učiteľov ZŠ a 42 učiteľov stredných škôl s cieľom zvýšiť 
objektivitu celoplošného testovania žiakov 9. ročníkov ZŠ. 
 Školskí koordinátori a administrátori zabezpečili prípravu a priebeh testovania 
v kontrolovaných školách podľa pokynov na administráciu testov. Po ukončení testovania 
spracovali Protokol o priebehu testovania, odpoveďové hárky rozdelili podľa požiadaviek 
ŠPÚ a pripravili spätnú zásielku na odoslanie. S účasťou žiakov na testovaní sa nevyskytli 
problémy. 

    


