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Vec: Informácie súvisiace so zaradením školy medzi certifikačné školy v projekte 

Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím 

elektronického testovania 

 

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,  

v súvislosti s realizáciou projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných 

školách s využitím elektronického testovania Vás chceme informovať o tom, že sme Vašu 

školu na základe splnených kritérií, t. j. vyhovujúcich technických parametrov, vhodného 

regionálneho zastúpenia, dostatočného počtu žiakov, resp. maturantov, zaradili medzi 

vybraných 540 certifikačných škôl na Slovensku (z toho 340 stredných škôl a 200 

základných škôl). 

Certifikačná škola je oprávnená, okrem školských testovaní v priebehu roka, realizovať aj 

celoštátne (NÚCEM-om organizované) certifikačné testovania elektronickou formou 

(Testovanie 9 online, Maturita online - externá časť maturitnej skúšky elektronickou 

formou). Certifikačné online testovania  budú realizované v elektronickom systéme E-test, do 

ktorého Vám, v priebehu novembra 2014, odovzdáme licenčné prístupy. Certifikačné 

licencie Vám doručíme poštou spolu so Zmluvou o bezodplatnom prevode majetku štátu 

a preberacím protokolom.  

Vašej škole sme na základe analýzy technických možností pridelili  

xxx certifikačných licencií. 

Podrobnejšie informácie súvisiace s distribúciou certifikačných licencií Vám zašleme 

v priebehu októbra  2014. 

Zároveň v období november – december 2014 zabezpečíme odbornú inštaláciu aplikácie 
umožňujúcej využívanie licencií pre systém E-test priamo na Vašej škole, ktorú vykoná 
dodávateľ E-testu, spoločnosť IBM Slovensko, s. r. o. Na tento účel Vás prosíme, aby ste 
najneskôr do 15. októbra 2014 zabezpečili vyplnenie elektronického dotazníka 
zverejneného na adrese: http://goo.gl/forms/bOHLhBKC6R. Dotazník by mal vyplniť IT 
administrátor – poverená osoba, ktorá bude s nami spolupracovať pri technickom 
zabezpečení certifikačného testovania. Termín inštalácie Vám oznámime emailom.  Bude 
potrebné, aby Vami poverený IT administrátor bol v tom čase v škole k dispozícii. 

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,  

Riaditeľom základných a stredných škôl  

zapojených do projektu E-test 

http://goo.gl/forms/bOHLhBKC6R
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v období november - december sa vybraní zamestnanci Vašej školy v  zúčastnia na 

odbornom zaškolení do systému E-test. Školenie bude jednodňové a je určené pre 

pozície koordinátor testovania (školský koordinátor), IT administrátor, ktorí budú organizačne 

a technicky zabezpečovať testovanie online v škole a školský administrátor, resp. 

administrátori, ktorí budú zadávať žiakom testy v počítačovej učebni počas online testovania. 

O pripravovaných  termínoch školení Vás  informujeme emailom už v týchto dňoch. 

Počas školských, ale najmä počas certifikačných online testovaní, Vám bude k dispozícii 

centrum telefonickej podpory (hot-line), ktoré bude pripravené odpovedať na otázky 

Vašich zamestnancov a riešiť rôzne situácie a prípadné problémy. Podrobné pokyny 

a informácie týkajúce sa certifikačných testovaní zároveň zverejníme aj na webovom portáli 

www.nucem.sk v časti Projekty ESF/Projekt E-test/Dokumenty/ŠKOLY a zároveň aj 

v častiach Testovanie 9 a Maturita. 

Certifikačnému online testovaniu (Testovanie 9 online a Maturita online) bude 

predchádzať generálna skúška (február a marec 2015), počas ktorej si budú môcť všetci 

žiaci, ktorí sa zúčastnia na tejto forme testovania, dostatočne včas aj „na nečisto“ overiť 

systém a jednotlivé typy elektronických úloh.  

Predpokladáme, že účasť žiakov na  certifikačnom testovaní online bude dobrovoľná, počet 

elektronicky testovaných žiakov bude závisieť od počtu pridelených certifikačných licencií 

a podmienok v počítačových učebniach Vašej školy. 

Podrobnejšie informácie a pokyny týkajúce sa organizácie a personálneho zabezpečenia 

certifikačného testovania, termínov, výberu žiakov, rozmiestnenia počítačov a pod. budeme 

pravidelne aktualizovať na webovej stránke NÚCEM www.nucem.sk ako aj na 

projektovej webovej stránke www.etest.sk. Zároveň bude koordinátor testovania 

(školský koordinátor) pravidelne a podrobne informovaný emailom.  

Odpovede na Často kladené otázky súvisiace s pripravovanými certifikačnými online 

testovaniami nájdete na webe NÚCEM-u v časti Projekty ESF/Projekt E-test na tejto adrese: 

http://www.nucem.sk/documents//48/skoly/141003_FAQ_CertifikacneOnlineMerania_T9_ECMS.pdf    

Veríme, že spoločným úsilím pri realizácii certifikačného online testovania v šk. r. 2014/2015  

zabezpečíme väčšiu objektívnosť priebehu a výsledkov testovania, jeho vyššiu efektívnosť  

a zároveň rýchlejšou spätnou väzbou získate dostatok údajov o kvalite vyučovacieho 

procesu vo Vašej škole.  

Týmto Vám zároveň chceme poďakovať za podporu a spoluprácu pri realizácii projektu. 

 

 

Teším sa na ďalšiu spoluprácu. 

 

S pozdravom 

 

 

          PhDr. Romana Kanovská 

                  riaditeľka 

http://www.nucem.sk/
http://www.nucem.sk/documents/48/skoly/141003_FAQ_CertifikacneOnlineMerania_T9_ECMS.pdf

