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Vec
Usmernenie pre ZŠ o spôsobe odosielania a vyplňovania prihlášok na SŠ a výsledkov T9-2015

Sekcia regionálneho školstva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky na základe dohody s Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania sa
z dôvodu posunutia termínu celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka základnej školy (15.
apríl 2015) obracia na Vás so žiadosťou (I usmernenie základných škôl vo Vašej územnej
pôsobnosti o spôsobe odosielania a vyplňovania prihlášok na štúdium na strednej škole (SŠ)
a výsledkov Testovania 9-2015 (T9-2015).

Riaditeľ základnej školy odošle prihlášky na strednú školu v zmysle § 63 zákona č.

245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov bez uvedenia výsledkov T9- 2015.
Export výsledkov žiakov z T9-20 15 na základné školy v elektronickej forme sa uskutoční dňa

30. apríla 2015. Spôsob elektronického doručenia výsledkov na ZŠ sa od minulých rokov
nebude líšiť - výsledky si budú môcť školy prevziať prostredníctvom programu Proforient
formou priameho prepojenia na server Školských výpočtových stredísk alebo použitím zip
súboru stiahnutého zo stránky T9-2015. V·prípade otázok môžu ZŠ kontaktovať svoje
spádové školské výpočtové stredisko.

V nadväznosti na nález ústavného súdu k ustanoveniam § 62 ods. 1, 3 a 6 zákona č .

245/2008 Z. z. školy nie sú povinné uvádzať v prihláške na štúdium na strednej škole priemerný
prospech z príslušných ročníkov základnej školy.

Stredné školy budú o spôsobe prevzatia výsledkov žiakov ZŠ z T9-2015 informované
osobitným usmernením.
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