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Vec
ORGANIZAČNÉ POKYNY č.4 T5/2019
pre riaditeľov škôl v územnej pôsobnosti a riaditeľov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
OÚ Prešov k papierovej forme celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka Testovanie 52019 v školskom roku 2019/2020

1. Realizácia testovania
Testovanie žiakov 5. ročníka (T5-2019) realizuje Národný ústav certifikovaných meraní
vzdelávania (NÚCEM) v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej len
„školský zákon) a v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 320/2008 Z. z. o základnej
škole v znení neskorších predpisov.
Do testovania T5-2019 v Prešovskom kraji je prihlásených 230 škôl, 835 tried s 8620
žiakmi, z toho 605 žiakov so zdravotným znevýhodnením.

2. Účel testovania žiakov 5. ročníka Testovanie 5-2019 (T5/2019)
§ 155 ods. 1. a 2 školského zákona deklaruje externé testovanie, ktoré sa uskutočňuje za
účelom celoslovenského zisťovania úrovne výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov
základných škôl v jednotlivých vyučovacích predmetoch podľa vzdelávacích štandardov
štátneho vzdelávacieho programu a sleduje jeho obsahovú a výkonovú zložku.
Na externom testovaní T5-2019 podľa § 155 ods. 5 sa zúčastňujú všetci žiaci základných
škôl príslušného ročníka, v ktorom sa uskutočňuje, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov
s mentálnym postihnutím.

3. Dodržiavanie pokynov a podmienok testovania
V zmysle listu MŠVVaŠ SR č. 2019/7826:2-A1010 dôrazne upozorňujeme vedenia škôl,
aby výkonom kontroly pre jednotlivé základné školy poverili pedagogických zamestnancov tak,
aby tí istí pedagogickí zamestnanci nevykonávali kontrolu opakovane na tej istej škole.
Externý dozor môžu vykonávať aj učitelia s aprobáciou na testované predmety a učitelia
s aprobáciou na 1. stupeň ZŠ. Upozorňujeme na
povinnosť dodržiavania pokynov
k testovaniu (viď. Pokyny pre koordinátorov T5-2019, Pokyny pre administrátorov T5-2019,
Pokyny pre koordinátorov žiakov so ZZ T5-2019 Pokyny pre administrátorov žiakov so ZZ T52019, Pokyny pre externý dozor T5-2019, Organizačných pokynov OÚ Prešov...).
Zvlášť zdôrazňujeme:
 odporúčaný výber učební (tiché, priestranné a dobre osvetlené),
 dodržiavanie povoleného maximálneho počtu žiakov v jednej skupine,
 sedenie žiakov usporiadať podľa danej schémy,
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testovanie nie je možné uskutočniť v jedálni školy, telocvični ...,
nie je možné udeliť výnimku na zvýšený počet žiakov v skupine.

4. Termín testovania
Testovanie T5-2019 sa uskutoční 20. novembra 2019 (streda). Testovania sa zúčastnia
žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so ŠVVP, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích
programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.
Žiaci budú testovaní z/zo:
a) matematiky
b) slovenského jazyka a literatúry
c) maďarského jazyka a literatúry.

5. Testovanie žiakov so zdravotným znevýhodnením
Účasť žiakov so zdravotným znevýhodnením na celoslovenskom testovaní bude
nasledovná:
a) žiaci, ktorí sa vzdelávajú formou školskej integrácie (začlenenia) podľa individuálneho
výchovno-vzdelávacieho programu sa do testovania zapájajú,
b) žiaci, ktorí sú dlhodobo alebo často umiestňovaní z vážnych zdravotných dôvodov
(onkologické, psychiatrické, poúrazové, pooperačné stavy) v ZŠ pri zdravotníckych
zariadeniach, sa do testovania nezapájajú,
c) žiaci, ktorí sú krátkodobo umiestnení v ZŠ pri zdravotníckych zariadeniach, sa do
testovania zapájajú v kmeňovej škole, ak im to ich zdravotný stav dovolí,
d) žiaci, ktorí sú umiestnení v čase Testovania 5 v špeciálnych výchovných zariadeniach
(reedukačných centrách, diagnostických centrách, liečebno-výchovných sanatóriách), sa
do testovania zapájajú dobrovoľne. Ak im to zdravotný stav dovolí, na testovaní sa
zúčastňujú na kmeňovej škole.

6. Poverenia na určenie pedagogických zamestnancov vykonať dozor
 Pedagogickí zamestnanci vykonávajú externý dozor v zmysle zákona číslo 138/2019 Z. z
§ 4 písm. n) (Povinnosti pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca)
 v prílohe organizačného pokynu je návratka (tabuľka), v ktorej školy vyplnia základné
údaje o svojej škole - presná adresa, okres, riaditeľ, č. tel.; školský koordinátor, e-mail;
presnú adresu školy, na ktorú vysielajú externý dozor a menný zoznam pedagogických
zamestnancov vykonávajúcich externý dozor,
 návratku (príloha) je potrebné zaslať najneskôr do 5. novembra 2019 (iba e-mailom na
miroslava.mnahoncakova@minv.sk),
 OÚ OŠ Prešov následne zašle riaditeľovi/riaditeľke základnej školy, resp. strednej školy
poverenie na vykonanie externého dozoru,
 riaditeľ školy, ktorý vysiela externý dozor, vydá poverenie vykonať pozorovanie
dodržiavania pokynov a objektivity testovania pre svojich pedagogických zamestnancov.

7. Povinnosti externého dozoru
a) v záujme zvýšenia objektivity testovania musia byť v deň testovania prítomní najmenej
30 minút pred začiatkom administrácie na škole, kde boli poverení vykonať externý
dozor,
b) členovia externého dozoru sú povinní byť prítomní počas celého testovania
a zodpovedajú za to, že po ukončení testovania jednotlivých predmetov spolu
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c)

d)
e)

f)

s administrátorom odovzdajú všetky materiály - testy aj odpoveďové hárky (OH)
školskému koordinátorovi,
ďalej sú povinní byť nápomocní koordinátorovi a prítomní po celý čas pri oddeľovaní
OH od kópií až po vloženie do bezpečnostnej obálky (uzavretie obálky, jej zlepenie,
opečiatkovanie, podpisy riaditeľa školy, školského koordinátora a externého dozoru,
zapečatenie prelepením priesvitnou páskou) a uloženie v zabezpečenom priestore
u riaditeľa školy,
externý dozor vypracuje Správu externého dozoru a zašle/odovzdá ju riaditeľovi
svojej školy do 22. novembra 2019,
zdôrazňujeme, že každý člen externého dozoru vypíše Správu externého dozoru za
svoju skupinu (označiť číslo skupiny), v ktorej dozor vykonal a zašle ju riaditeľovi
školy, ktorá ho vyslala na externý dozor,
riaditeľ vysielajúcej školy zodpovedá za to, že za vysielajúcu školu bude zaslaný jeden
e-mail OÚ OŠ Prešov na adresu: (miroslava.mnahoncakova@minv.sk): Riaditeľ školy
spojí všetky správy externého dozoru do jedného PDF súboru s názvom svojej školy
a zašle e-mailom na vyššie uvedenú adresu do 25.11.2019.

Externý dozor vykonáva svoje povinnosti počas celého testovania až do skončenia
administrácie, vypísania Protokolu o priebehu testovania (skontroluje, či boli do protokolu
zaznamenané všetky informácie o priebehu pravdivo a úplne) a zabalenia spätnej zásielky.
Žiadame pedagogických zamestnancov, ktorí budú tento dozor vykonávať, aby si svoje
úlohy plnili zodpovedne a prispeli tak k úspešnej realizácii a zvýšeniu objektivity testovania.
Cieľom tejto neustálej prítomnosti a kontroly externého dozoru je predísť manipulácii a
nedovoleným zásahom v OH v kabinetoch alebo iných priestoroch.
Pokiaľ externý dozor má podozrenie, že škola nepostupuje podľa stanovených pravidiel,
je povinný upozorniť na túto skutočnosť (nesprávny, neštandardný postup) riaditeľa školy,
nakoľko v prípade podozrenia z manipulácie alebo neoprávnenými zásahmi do OH bude sa pri
kontrolách zo strany ŠŠI a OÚ vyjadrovať k priebehu testovania aj externý dozor. Preto je
nutné, aby externý dozor presne popísal zistené nedostatky, ktoré sa vyskytli počas testovania,
do svojej správy - záznamu.

8. Dôležité upozornenia
 všetky informácie a pokyny k T5 – 2019 sú priebežne zverejňované aj na internetovej stránke
www.nucem.sk v časti Testovanie 5; v prípade nejasností alebo problémov pri testovaní
odporúčame kontaktovať NÚCEM,
 riaditeľ školy je povinný poskytnúť všetky potrebné pokyny a materiály svojim
pedagogickým zamestnancom a zodpovedá za to, že koordinátor, administrátori na škole, ale
aj externý dozor, ktorý vysiela, poznajú svoje povinnosti (Pokyny pre koordinátorov, Pokyny
pre administrátorov, Pokyny pre externý dozor) a ich účasť na testovaní nebude iba formálna.
 riaditelia základných škôl sú povinní zabezpečiť externý dozor pre každú vytvorenú skupinu,
 riaditeľ školy je zodpovedný za účasť jeho pedagogických zamestnancov, ktorí boli poverení
externým dozorom na dohodnutej škole. Pokiaľ dôjde k nepredvídaným okolnostiam (PN,
OČR,...), je potrebné zabezpečiť, aby externý dozor vykonal náhradník. Preto zvlášť
upozornite svojich zamestnancov, aby čo najskôr oznámili, že ich účasť na testovaní je
ohrozená, aby ste v dostatočnom predstihu zabezpečili účasť náhradníka.

3

 riaditeľ školy, ktorá zabezpečovala externý dozor pri T5-2019 na inej škole, spojí správy
externého dozoru do jedného PDF súboru s názvom svojej školy a zašle e-mailom na OÚ
PO,
 zdôrazňujeme, že podľa § 155 odseku 4 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a
vzdelávaní (školský zákon) za organizačné zabezpečenie externého testovania žiakov
základnej školy zodpovedá riaditeľ školy (t. j. prevzatie zásielky, jej uloženie, ochranu
a zabezpečenie, ale aj celý priebeh testovania podľa pokynov NÚCEM),
 podľa § 156 odseku 1 a 2 školského zákona pri vypracovaní, preprave a vyhodnocovaní
externej časti skúšky a externého testovania žiakov škôl podľa tohto zákona sa postupuje tak,
aby neprišlo ku skutočnostiam, ktoré by zverejnením úloh alebo testov externého testovania
žiakov škôl viedli k nedodržaniu zásady rovnakého zaobchádzania alebo neoprávnených
výhod,
 ak Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, NÚCEM alebo príslušný orgán štátnej
správy v školstva zistí porušenie daného ustanovenia, oznámi orgánom činným v trestnom
konaní podozrenie zo spáchania trestného činu.

9. Prehľad dôležitých úloh a termínov ich plnenia
ÚLOHA

TERMÍN

Zaslať návrh externého dozoru
do 05. novembra 2019
Testovanie žiakov 5. ročníka T5-2019
Externý dozor zašle/odovzdá Správu externého dozoru za
svoju skupinu riaditeľovi vysielajúcej školy
Riaditeľ školy spojí správy externého dozoru do
jedného PDF súboru s názvom svojej školy a zašle emailom na OÚ PO

20. november 2019
22. novembra 2019
zaslať
do 25. novembra 2019 na OÚ

PhDr. Kvetoslava Komanická v.r.
vedúca odboru
V Prešove 15. októbra 2019
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Okres:
ŠKOLA (presný názov a adresa s PSČ):
Riaditeľ školy:
Telefón:
Počet
všetkých prihlásených
žiakov
Počet intaktných žiakov
Počet skupín intaktných žiakov
Počet testovaných žiakov so ZZ1
Počet skupín žiakov so ZZ1
Počet testovaných žiakov so ZZ2
Počet skupín žiakov so ZZ2

Koordinátor školy pre Testovanie 5-2019:

E-mail:

Návrh externého dozoru, ktorý škola vyšle
na iné základné školy:
Presná adresa školy, na ktorú vysielate ED

Titul, meno a priezvisko ED

Náhradný externý dozor
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