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Vec
Usmernenie stredných škôl o spôsobe prevzatia výsledkov žiakov základných škôl
z Testovania-9 2015

Vzhľadom na to, že Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania v školskom
- roku 2014/2015 realizuje -celoslovensk é testovanie žiakov 9. ročn íka základných škôl

s mesačným posunom oproti predchádzajúcim rokom (15. apríla 2015), čo spôsobí, že na
prihláškach žiakov základných škô l na stredné školy nebudú uvádzané výsledky žiakov
v T9-2015 , si Vás dovoľujeme požiadať o usmernenie stredných škôl o spôsobe prevzatia
výsledkov žiakov základných škôl z Testovania-9.

Centrum vedecko-technických informácií SR sprístupní výsledky žiakov
z Testovania 9-2015 pre stredné školy 30. apríla 2015 v elektronickej podobe .

Stredné školy si výsledky žiakov základných škôl z T9-2015 môžu prevziať, resp.
vyžiadať, dvoma spôsobmi:

1. prostredníctvom webového portálu Testovanie 9-2015 na adrese
http://testovanie.svsmi.sklvysledkyss.aspx.

Na prihlásenie stredná škola použije rovnaké prístupové údaje (kód školy a heslo),
aké používa pri nahlasovaní žiakov na MS 2015 (portál maturita.svsbb.sk). Po zadaní
rodných čísel žiakov základných škôl z prihlášok na tomto portáli si následne škola stiahne
xls súbor s výsledkami žiakov, ktorých rodné čísla do systému zadala. Stiahnutý xls súbor
je možné ďalej použiť v agende školy. Stredné školy, ktoré nemajú prístup do
systému/portálu (nemajú tzv. maturitný kód), môžu oň požiadať v CVTI - ŠVS Michalovce

.alebo môžu použiť nižšie uvedený spôsob prebratia výsledkov.

2. doteraz zaužívaným spôsobom, t. j. vyžiadaním údajov o žiakoch základných
škôl hlásiacich sa na danú strednú školu v elektronickej podobe prostredníctvom aplikácie
CVTI - ŠVS Prijímacie skúšky. V aplikácii stredná škola vyplní rodné čísla a exportovaný
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súbor z aplikácie bude doručený na spádové školské výpočtové stredisko. Školské
výpočtové stredisko potom obratom doručí škole späť súbor s údajmi žiakov podľa

zadaných rodných číse l. Súbor je možné použiť len v aplikácii Prijímacie skúšky. Aplikácia
Prijímacie skúšky je k dispozícii na stiahnutie na stránke CVTI - ŠVS www.svs.edu.sk.

V prípade otázok môžu školy kontaktovať ich spádové školské výpočtové stredisko.

S pozdravom

Na vedomie
1. NÚCEM, Bratislava
2. CVTI SR, Bratislava
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