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1  HLAVNÉ ZISTENIA 

1.1 Základné školy 

Tematické inšpekcie s cieľom zistiť stav zabezpečenia a realizácie celoslovenského testovania žiakov 
9. ročníka v základných školách (ZŠ) a dodržiavania pokynov k administrácii testov z predmetov 
matematika (MAT), slovenský jazyk a literatúra (SJL), maďarský jazyk a literatúra (MJL), slovenský 
jazyk a slovenská literatúra (SJSL) a ukrajinský jazyk a literatúra (UJL) vypracovaných Národným 
ústavom certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) realizovala Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) 
v 84 základných školách (ZŠ). Z nich bolo 76 štátnych, 5 cirkevných a 3 súkromné, v meste sídlilo 
40 a na vidieku 44 subjektov. Vyučovací jazyk slovenský malo 77 škôl, jazyk maďarský 6, 
slovenský a maďarský 1 subjekt.  

V školskom roku 2021/2022 kontrolované školy evidovali 2 346 žiakov 9. ročníkov, z ktorých 
sa testovania zúčastnilo 2 222 (94,71%) v 259 testovaných skupinách a z nich v 75 testovaných 
skupinách žiakov so zdravotným znevýhodnením (ZZ). Neprítomnosť 124 žiakov na testovaní bola 
odôvodnená plnením povinnej školskej dochádzky mimo územia Slovenskej republiky (48), 
zdravotnými dôvodmi alebo povinnou karanténou (32), účasťou na športovom sústredení (1), 
rodinnými dôvodmi (1). Z dôvodu zdravotného znevýhodnenia (mentálneho postihnutia) sa 
testovania nezúčastnilo 31 žiakov a 5 z dôvodu neovládania štátneho jazyka (žiaci cudzinci alebo 
odídenci z Ukrajiny). Neprítomnosť 6 žiakov v deň testovania zákonní zástupcovia neoznámili. 
Testovanie v školách organizovali 87 školskí koordinátori prevažne zástupcovia riaditeľov škôl alebo 
členovia pedagogického zboru spoločne s 301 administrátormi a 13 asistentami (zabezpečovali 
podporu žiakom so ZZ). Otváranie testových zásielok v subjektoch sa uskutočnilo v súlade s časovým 
harmonogramom. Zásielky testov boli úplné a neporušené. Počet žiakov v kontrolovaných skupinách, 
ktorí vypracovali test z predmetu MAT pred uplynutím testovacieho času (o 15 a viac minút skôr) 
bol 135 (z 877 žiakov), zo SJL 416 (zo 786), z MJL 42 (zo 72) a zo SJSL 24 (z 80 žiakov). Testovanie sa 
uskutočnilo v 259 vhodne upravených triedach. Počas testovania sa nevyskytli problémy 
so správaním sa žiakov. Sledovanie objektívnosti priebehu testovania realizovalo 212 pedagogických 
zamestnancov z iných škôl poverených vykonávať externý dozor. 

Pokyny NÚCEM týkajúce sa prípravnej fázy testovania školskí koordinátori v spolupráci 
s administrátormi prevažne akceptovali a dodržali. Organizáciu, harmonogram otvárania zásielok 
testov a objektívny priebeh testovania v súlade so záväznými pokynmi zabezpečili v 82 školách, 
čo predstavuje 97,61 % z celkového počtu kontrolovaných ZŠ. Pracovné povinnosti si zodpovedne 
plnila prevažná väčšina školských koordinátorov, administrátorov, taktiež pedagogických 
zamestnancov vykonávajúcich externý dozor. V 2 subjektoch (2,39 %) zistili školskí inšpektori 
nedostatky, ktoré sa týkali najmä nedôsledného plnenia pokynov pre školského koordinátora 
pred administráciou testov a pravidiel súvisiacich s činnosťami po skončení administrácie testov 
(Tabuľka 1). 
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TABUĽKA 1  Zistené nedostatky v kontrolovaných základných školách 

Škola Kraj Zistené nedostatky 

Základná škola, Školská 
4, Veľký Biel 

 

Bratislavský kraj nedodržanie pokynov pre školského koordinátora 
súvisiacich s prípravou a odoslaním spätnej zásielky 

(nevloženie Protokolu z testovania do spätnej 
zásielky). 

Základná škola Mateja 
Bela, Kláštorná 4, 
Šamorín 

 

Trnavský kraj  

 

nezorganizovanie školenia administrátorov 
v stanovenom termíne; nedodržanie pokynov 
pre školského koordinátora súvisiacich 
s manipuláciou so zvyšnými testami (nezabalenie 
zvyšných testov z MAT a SJL do bielej obálky). 

1.2 Gymnáziá s osemročným vzdelávacím programom  

Tematické inšpekcie s cieľom zistiť stav zabezpečenia a realizácie celoslovenského testovania žiakov 
4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom (OGY) a dodržiavania pokynov 
k administrácii testov vypracovaných NÚCEM vykonala ŠŠI v 24 gymnáziách (v 17 štátnych 
a v 7 cirkevných) sídliacich v mestách. Vyučovací jazyk slovenský malo 20 škôl, jazyk maďarský 1, 
slovenský a francúzsky bilingválny 1, slovenský a anglický bilingválny 1  a jazyk slovenský, nemecký 
a anglický bilingválny 1 subjekt. Z celkového počtu 535 evidovaných žiakov sa testovania zúčastnilo 
521 (97,38 %) v 50 testovaných skupinách a z nich v 7 testovaných skupinách žiakov so ZZ. Absencia 
14 žiakov (2,62 %) na testovaní bola najčastejšie zo zdravotných dôvodov (10), z dôvodu štúdia alebo 
študijného pobytu mimo územia Slovenskej republiky (2). Dôvod neprítomnosti 2 žiakov v čase 
testovania zákonní zástupcovia neoznámili. Testovanie v školách organizovali 24 školskí koordinátori 
(obvykle zástupcovia riaditeľa školy alebo členovia pedagogického zboru) spoločne 
s 54 administrátormi. Otvárania testových zásielok sa zúčastnili len poverené osoby. Testovanie sa 
uskutočnilo v 50 vhodne upravených učebniach. Žiaci pracovali samostatne, nerušili priebeh 
nevhodným správaním. V kontrolovaných skupinách test z predmetu MAT vypracovalo pred 
uplynutím testovacieho času (o 15 a viac minút skôr) 42 žiakov z 291, zo SJL 165 z 280 a z MJL 1 žiak 
z 11. S cieľom zvýšiť objektivitu testovania sa  jeho monitoringu zúčastnilo 44 pedagogických 
zamestnancov z iných škôl vykonávajúcich externý dozor. 

V 23 subjektoch sa uskutočnilo Testovanie 9 v súlade s pokynmi NÚCEM. Zabezpečili organizáciu, 
harmonogram otvárania zásielok testov a samotný priebeh testovania, čo predstavuje 
95,65 % z celkového počtu kontrolovaných OGY. Prevažná väčšina školských koordinátorov, 
administrátorov a rovnako pedagogických zamestnancov vykonávajúcich externý dozor 
si zodpovedne plnila pracovné povinnosti. V 1 subjekte (4,35 %) zistili školskí inšpektori nedostatky, 
ktoré súviseli s nedôsledným zabezpečením objektívneho priebehu testovania nedodržaním úloh 
a povinností  administrátorom, stanovených v pokynoch k realizácii papierovej formy testovania 
(Tabuľka 2).  

TABUĽKA 2  Zistené nedostatky v kontrolovaných základných školách 

Škola Kraj Zistené nedostatky 

Gymnázium Ivana 
Kupca, 
Komenského 13, 

Trnavský kraj  

 

nezabezpečenie striedania ekvivalentných foriem 
testov A/B medzi lavicami intaktných žiakov. 
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Hlohovec  

 

1.3  Iné zistenia 

 V ZŠ 1 sa na základe poverenia zriaďovateľa zúčastnili administrácie 2 zamestnankyne 
Školského úradu mesta Trenčín, ktoré neplnili úlohu externého dozoru. 

 V ďalšej škole 2 bol riaditeľ školy od 01. 03. 2022 druhýkrát poverený výkonom 
funkcie riaditeľa ZŠ s materskou školou, nakoľko sa do výberového konania nikto 
neprihlásil.  

 Na gymnáziu 3 sa počas celoslovenského testovania T9 súčasne realizovala náhradná 
externá časť a písomná interná časť maturitnej skúšky z anglického jazyka B2. 

 

2  ZÁVERY 

Vo väčšine kontrolovaných subjektov boli riaditeľmi škôl, školskými koordinátormi a administrátormi 
dodržané pokyny Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania vedúce k zaisteniu zásady 
rovnakého zaobchádzania a k zabráneniu získania neoprávnených výhod počas externého testovania 
žiakov 9. ročníka základných škôl a žiakov 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím 
programom. Zo zistení Štátnej školskej inšpekcie vyplynulo, že v kontrolovaných skupinách žiakov 
v základných školách test z predmetu matematika vypracovalo pred uplynutím testovacieho času 
15,39 % testovaných, zo slovenského jazyka a literatúry 52,92 %; z maďarského jazyka a literatúry 
58,33 % a slovenského jazyka a slovenskej literatúry 30 % žiakov. V kontrolovaných skupinách žiakov 
na gymnáziách test z predmetu matematika vypracovalo pred uplynutím testovacieho 
času 14,43 % žiakov, zo slovenského jazyka a literatúry až 58,92 % a z maďarského jazyka a literatúry 
9,09 % žiakov. 

Školskí inšpektori počas kontroly zaznamenali v 2,39 % základných škôl a v 4,35 % gymnázií 
s osemročným vzdelávacím programom také skutočnosti, ktoré poukazovali na menej dôsledný 
prístup pedagogických zamestnancov k zodpovednému oboznámeniu sa s úlohami vyplývajúcimi 
z funkcií školského koordinátora a administrátora, ktoré počas testovania vykonávali. Riaditeľom škôl 
uložila Štátna školská inšpekcia podľa závažnosti zisteného nedostatku zodpovedajúce opatrenia 
na jeho odstránenie.  

 

3  ODPORÚČANIA A PODNETY 

3.1 Odporúčania na úrovni školy 

- zabezpečiť dôsledné dodržiavanie pokynov vypracovaných Národným ústavom certifikovaných 
meraní vzdelávania a plnenie povinností súvisiacich s úlohami Testovania 9 

                                                 
1 Základná škola, Východná 9, Trenčín 
2 Základná škola s materskou školou, Hronské Kľačany 322  
3 Gymnázium Ľudovíta Štúra, 1. mája 2, Trenčín 


