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Vec 
Informácia o online testovaní – externá časť maturitnej skúšky zo španielskeho jazyka 
 
Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ, 

Vaša škola bola Ústavom informácií a prognóz školstva - školským výpočtovým 
strediskom a krajským školským úradom vybraná na realizáciu online maturitnej skúšky zo 
španielskeho jazyka. Kritériom výberu boli predovšetkým vyhovujúce technické podmienky 
školy. Keďže práve Vy ich máte, prídu na Vašu školu konať maturitnú skúšku zo 
španielskeho jazyka aj žiaci z iných škôl. 

V projekte online testovania maturitnej skúšky chceme overiť nový spôsob testovania 
žiakov v stredných školách, ktorý považujeme v budúcnosti za perspektívny. Online 
testovanie je už aj dnes pomerne často využívanou metódou na overovanie vedomostí alebo 
zručností v rôznych vzdelávacích programoch.  

Chceme Vás ubezpečiť, že online testovanie pripravujeme tak, aby priebeh maturitnej 
skúšky aj touto formou bol bezproblémový a aby sa na ňu Vaši žiaci aj učitelia mohli 
dostatočne pripraviť. V tejto súvislosti pripravujeme pre Vás a Vašich žiakov portál    
Maturita online, obsahujúci všetky informácie a organizačné pokyny, ktoré sa budú týkať 
elektronického testovania. Prístup na tento portál zverejníme začiatkom februára 2008 
prostredníctvom webovej stránky ŠPÚ www.statpedu.sk/Maturita/Maturita2008. Na portáli 
bude pre žiakov pripravený aj cvičný elektronický test zo španielskeho jazyka 
s minuloročnými otázkami. Prostredníctvom neho sa žiaci budú môcť vopred oboznámiť 
s testovacím prostredím, ktoré bude identické s online testovaním „naostro“. Od technického 
riešiteľa dostanú žiaci prihlasovacie heslá na cvičný online test, aby mali možnosť sa 
v priebehu vyše jeden a pol mesiaca dôkladne oboznámiť so štruktúrou a technikou vypĺňania 
elektronického testu. V polovici marca 2008 plánujeme uskutočniť so všetkými zúčastnenými 
školami a žiakmi generálnu skúšku online testovania, o čom Vás budeme včas informovať. 

Online testovanie realizuje Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Ústavom informácií 
a prognóz školstva a školskými výpočtovými strediskami. Technickí riešitelia Vás budú 
v krátkom čase kontaktovať, aby vytvorili optimálne podmienky na Vašej škole, a to najmä - 
zabezpečia inštaláciu potrebných zariadení, overia rýchlosť pripojenia na internet, určia 
optimálnu polohu učební, v ktorých bude online testovanie prebiehať a pod. 
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Žiaci budú písať testy na notebookoch, ktoré na Vašu školu doručia pred testovaním 
zamestnanci školských výpočtových stredísk. Online testovanie prebehne v štandardnej 
triede, nie v počítačovej učebni, žiaci však musia sedieť tak, aby nevideli na displej 
notebooku spolužiaka.   

Cieľom online testovania maturantov v školskom roku 2007/2008 je overiť predovšetkým 
bezpečnostné hľadisko elektronického spôsobu testovania. Aj z toho dôvodu kladieme na 
prípravu a vytvorenie bezpečných podmienok testovania najväčší dôraz. Vďaka použitiu 
notebookov, ktoré budú mať náhradné batérie sme pripravení aj na riešenie situácie 
v prípade výpadku elektrického prúdu na Vašej škole.  

Aby sme sa však pripravili aj na neočakávané krízové situácie, ktoré môžu nastať, 
prosíme Vás, aby ste pre žiakov zabezpečili aj vytlačené testy a odpoveďové hárky. 
Odpoveďové hárky Vám budú doručené v 2. zásielke spolu s ostatnými cudzími jazykmi 
a vytlačené testy si pôjdete prevziať v deň konania externej časti a písomnej firmy internej 
časti maturitnej skúšky zo španielskeho jazyka, teda 27. marca 2008, na distribučné miesto 
určené KŠÚ. 

O aktuálnych problémoch budú môcť všetky zúčastnené školy komunikovať 
s technickými riešiteľmi prostredníctvom spomínaného informačného portálu Maturita 
online. Všetky potrebné informácie a dôležité termíny súvisiace s prípravou testovania Vám 
budeme posielať na Vašu kontaktnú e-mailovú adresu, na adresu Vášho školského 
koordinátora a zároveň aj bežnou poštou. Prosíme Vás, aby ste si pravidelne kontrolovali 
svoju školskú e-mailovú poštu. 

Na otázky súvisiace s obsahom testovania Vám radi zodpovedia zamestnanci ŠPÚ na      
e-mailovej adrese: maturita@statpedu.sk, v predmete uveďte online testovanie. Otázky 
súvisiace s technickým zabezpečením online testovania budú riešiť zamestnanci   ÚIPŠ – ŠVS 
na mailovej adrese: maturita@svsba.sk. 

 

 
Za aktívnu spoluprácu Vám ďakujeme.  

  
 
S pozdravom 
        
                       
  
                                              
                                                                                       PhDr. Július Hauser  
                                                                                                 riaditeľ 

 
 
 
 
 
 
Na vedomie: 
Mgr. Peter Juráš, sekcia regionálneho školstva MŠ SR 
Krajské školské úrady 
Štátna školská inšpekcia 
Ústav informácií a prognóz školstva - školské výpočtové strediská 


