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Vec: MATURITA 2009 - 2. zásielka školám  

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ, 

Vaša škola sa v dňoch 17. marca – 20. marca 2009 zúčastní na celoštátnom 
testovaní maturantov pod názvom MATURITA 2009. 

Táto 2. zásielka obsahuje testy a ďalšie materiály potrebné k realizácii externej časti 
a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky. Zásielka je balená vždy podľa dní, 
v ktorých budú jednotlivé predmety, resp. skupiny predmetov administrované. Tieto 
zásielky si pôjdete každé ráno prevziať na distribučné miesto určené KŠÚ. 

Obsah tejto zásielky už bol prekontrolovaný zamestnancom KŠÚ a Vami, resp. Vami 
poverenou osobou, pri osobnom preberaní zásielky na príslušnom distribučnom mieste KŠÚ, 
pričom správnosť a neporušenosť jej obsahu bola potvrdená podpisom.  

Chceme Vám pripomenúť najdôležitejšie pokyny súvisiace s manipuláciou s touto 
zásielkou a s realizáciou maturitnej skúšky na Vašej škole: 

� So zásielkou sme aj naďalej manipulovať iba riaditeľ školy, resp. zástupca riaditeľa 
a školský koordinátor. Podľa dokumentu Obsah 2. zásielky pre jednotlivé maturitné 
predmety je potrebné na škole pod dohľadom predsedu predmetovej maturitnej komisie 
opätovne prekontrolovať obsah zásielky a preukázať neporušenosť fólií, resp. obalov, 
v ktorých sú zapečatené testy a ďalšie potrebné materiály. V prípade zistenia 
nezrovnalostí je nevyhnutné, aby ste sa ihneď skontaktovali so 
zodpovednými zamestnancami NÚCEM a KŠÚ. 

� Všetky obaly s testami, CD nosičmi a kľúčmi správnych odpovedí musia zostať 
neporušené až do okamihu, kedy majú byť podľa harmonogramu EČ a PFIČ MS použité.  

� Za regulárny a objektívny priebeh maturitných skúšok vo Vašej škole zodpovedajú 
predseda školskej maturitnej komisie spolu s riaditeľom školy a predsedovia 
predmetových maturitných komisií. Aby testovanie prebehlo regulárne, je nevyhnutné, 
aby všetky zúčastnené školy presne dodržali organizačné pokyny, ktoré sú zverejnené 
na internetových stránkach NÚCEM, ŠPÚ, KŠÚ a ÚIPŠ – školských výpočtových stredísk. 
Časové termíny začiatku administrácie testov a začiatku opráv testov musia byť 
dodržané. 

  

Za aktívnu spoluprácu Vám ďakujeme.  
  

 
S pozdravom 

 

PhDr. Romana Kanovská 
riaditeľka 

riaditeľom stredných škôl   
v Slovenskej republike 


