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1. MATURITA 2006  
 

Základné informácie o projekte MATURITA 2006 posielame všetkým stredným 
školám, ktoré boli uvedené v sieti škôl k 1. septembru 2005, teda aj tým, ktoré v školskom 
roku 2005/2006 nemajú v maturitnom ročníku ani jedného žiaka.  

Organizáciu MATURITY 2006 upravuje vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej 
republiky č. 379/2005 Z.z. z 9. augusta 2005, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva 
školstva Slovenskej republiky č. 510/2004 z 23. augusta 2004 o ukončovaní štúdia na 
stredných školách a o ukončovaní prípravy v odborných učilištiach, učilištiach a praktických 
školách. 
 
 

2. ZBER ÚDAJOV O MATURITNOM ROČNÍKU A ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA  
 

Zber údajov o školách a o počtoch maturantov z jednotlivých predmetov a úrovní 
v rámci projektu MATURITA 2006 organizačne zabezpečuje Školské výpočtové stredisko 
v Banskej Bystrici (ŠVS BB) prostredníctvom elektronického (internetového) formulára, 
ktorý vyplní každá škola (spojené školy vyplnia osobitný formulár za každú svoju 
organizačnú zložku).  
 
Výhody elektronického (internetového) formulára: 

- malá hardvérová a softvérová náročnosť na strane školy, 
- centrálna správa (aktualizácia), údržba a záloha na strane správcu – ŠVS BB (škola sa 

nemusí zaťažovať zálohou údajov a prípadnou aktualizáciou aplikácie), 
- nízka užívateľská náročnosť, 
- okamžité ukladanie údajov do centrálnej databázy, 
- minimálna väzba na hardvérovú a softvérovú konfiguráciu školy, 
- paralelné spracovanie údajov (viac škôl ukladá údaje v tom istom čase), 
- jednoduchá (adresátom neovplyvnená) distribúcia aplikácie smerom ku škole (posiela sa 

iba mail s HTTP/HTTPS linkou na danú aplikáciu), 
- kratší čas na získanie výsledkov, kontrola priebehu a možnosť tvorby priebežných 

výsledkov, 
- možnosť postupného vyplňovania formulára školou (aj niekoľko dní), 
- možnosť priebežnej opravy údajov školou, 
- jednoduchá a rýchla tvorba výstupných analýz. 

 
Hardvérové požiadavky: 

- pripojenie do siete Internet (odporúčané je aspoň ISDN pripojenie), 
- minimálne grafické rozlíšenie na strane školy (1024 x 768 pixelov). 
 

Softvérové požiadavky: 
- operačný systém: MS Windows 98, 2000, XP, 
- internetový prehliadač Internet Explorer verzie 5.5 a vyššej (odporúčaná je verzia 6). 
 

Elektronický formulár na zber údajov a presné pokyny na jeho vyplňovanie budú 
zverejnené na https://maturita.svsbb.sk/ najneskôr 19. septembra 2005. Formulár s údajmi 
o žiakoch maturitného ročníka treba vyplniť najneskôr do 20. októbra 2005. Údaje, ktoré 
budú po tomto termíne uvedené v elektronickom formulári, budú považované za záväzné. Na 
ich základe sa určia celkové počty testov externej časti a písomnej formy internej časti MS 
z jednotlivých predmetov a ich úrovní. 
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ŠPÚ a ŠVS BB bude komunikovať so školami najmä elektronickou formou, preto je 
pre nerušený priebeh MS nevyhnutné, aby si školy vytvorili také podmienky, ktoré im 
umožnia bezproblémovú elektronickú komunikáciu s ŠPÚ a ŠVS BB. 

Jedinou reálnou príčinou nefunkčnosti tohto komunikačného systému môže byť len 
zmena e-mailovej adresy neregistrovaná ŠVS BB (uvedenie tejto adresy je aj jednou z pod- 
mienok prístupu k elektronickému formuláru). Preto školy musia ihneď pri jej zmene 
informovať o tejto skutočnosti príslušné školské výpočtové stredisko. 

V prípade akýchkoľvek problémov s prihlásením sa do systému napíšte e-mail ŠVS 
BB na adresu maturita@svsbb.sk, v ktorom uveďte 6-miestny kód školy, adresu školy 
(ulica, mesto) a meno žiadateľa.  
 
Základné inštrukcie: 

V internetovom prehliadači (treba použiť Internet Explorer verziu 5.5 alebo vyššiu) 
musí byť povolené prijímanie COOKIES súborov (menu Nástroje -> Možnosti Internetu -> 

záložka Osobné údaje ... treba mať nastavenú strednú úroveň): 
 

 
 

Kódovanie treba mať nastavené na Stredoeurópske jazyky (Windows) – nastavuje 
sa v menu Zobraziť -> Kódovanie. 
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Po zadaní adresy https://maturita.svsbb.sk/ sa v internetovom prehliadači zobrazí 
obvykle nasledujúce okno: 
 

 
 
V prvom okne treba kliknúť na tlačidlo OK a v druhom na Áno (príjme sa certifikát - verejný 
kľúč). 

Po zobrazení stránky sa treba nahlásiť do systému v bloku Prihlásenie (napravo). Ako 
školu treba zadať 6-miestny kód školy a ako heslo je potrebné zadať e-mailovú adresu 
školy (tú, ktorú máte zaregistrovanú v príslušnom ŠVS). Ak prihlásenie školy do systému 
prebehlo úspešne, tak máte zároveň umožnený aj prístup k základným informáciám o postupe 
pri vypĺňaní elektronického formulára na MS v školskom roku 2005/2006. 
 
 
3. TERMÍNY ADMINISTRÁCIE TESTOV  
 

Testy (externej časti i písomnej formy internej časti) projektu MATURITA 2006 budú 
administrované v dňoch 3. – 10. apríla 2006. Administrácia bude prebiehať podľa presne 
stanovených pravidiel, ktoré dostanú školy minimálne 3 týždne vopred. Administrátormi 
testov môžu byť interní, resp. externí učitelia Vašej školy. Administrátori testov nesmú mať 
aprobáciu predmetu, z ktorého žiaci píšu test. Regulárny priebeh administrácie bude 
kontrolovať externý dozor, ktorý budú tvoriť učitelia z iných škôl – predsedovia 
predmetových maturitných komisií (PMK). Podrobnejšie pokyny k administrácii testov 
dostanete v materiáloch zasielaných školám v neskorších termínoch  (marec 2006). 

V prípade malého počtu maturujúcich žiakov (menej ako 12) z niektorého predmetu 
môžu školy vytvárať so súhlasom krajského školského úradu spoločné skupiny na 
administráciu testov externej časti (EČ) a písomnej formy internej časti (PFIČ) MS.  

ŠPÚ odporúča, aby spoločné skupiny na administráciu EČ a PFIČ vytvárali aj spojené 
školy, resp. školy so spoločným riaditeľstvom, prípadne aj školy sídliace v jednej budove. 
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Časový harmonogram EČ a PFIČ MS: 
 

3. apríl 2006 –  PFIČ zo slovenského jazyka a literatúry, slovenského jazyka a slovenskej 
literatúry 

4. apríl 2006  –  EČ a PFIČ z anglického jazyka 
5. apríl 2006  –  EČ a PFIČ z matematiky 
6. apríl 2006  –  EČ a PFIČ z nemeckého jazyka 
7. apríl 2006  –  EČ a PFIČ z francúzskeho, španielskeho, ruského a talianskeho jazyka 

10. apríl 2006  –  PFIČ z maďarského jazyka a literatúry, ukrajinského jazyka a literatúry 
 
 
4. ÚČASŤ ŠKÔL V PROJEKTE MATURITA 2006  
 

Do projektu MATURITA 2006 sa musia zapojiť všetky stredné školy, ktoré majú 
študijné odbory, t.j. gymnáziá, stredné priemyselné školy, obchodné, hotelové a pedagogické 
akadémie, umelecké školy, združené stredné školy, stredné odborné učilištia s aspoň 
štvorročným štúdiom, špeciálne školy atď., bez ohľadu na formu štúdia, ak aspoň jeden ich 
žiak maturuje v školskom roku 2005/2006.  

 
 
5. KÓDOVANIE ŠKÔL 
 

Kód, ktorý sme Vašej škole pridelili v rámci projektu MATURITA 2006 je uvedený  
na adresnom štítku obálky, v ktorej ste dostali tento materiál.  

Tento kód (6 číslic)  
- budete používať na identifikáciu Vašej školy pri komunikácii s ŠPÚ a s ŠVS BB, 
- budú používať aj žiaci pri identifikácii v EČ i v PFIČ MS. 

Každá škola, ktorá je organizačnou zložkou spojenej školy má svoj vlastný kód.  
 
 
6. ŽIACI SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI POTREBAMI    
     

Žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) treba venovať 
zvýšenú pozornosť aj v projekte MATURITA 2006. Podľa vyhlášky č. 379/2005 Z.z. môžu 
mať žiaci so ŠVVP upravené podmienky na vykonanie MS. Úpravy zahŕňajú špecificky 
upravené testové a odpoveďové hárky, technické zabezpečenie zadávania testu a pod. Preto 
bude súčasťou elektronického formulára aj údaj o počte integrovaných žiakov so ŠVVP. 
Zároveň žiadame riaditeľov škôl, aby žiakov so ŠVVP ústne informovali o možnosti úprav 
podmienok na vykonanie MS. Žiakov so ŠVVP je možné podľa stupňa obmedzenia, 
vyplývajúceho z postihnutia, zaradiť do troch skupín. Zodpovednosť za zaradenie do skupín 
nesie riaditeľ školy.  

Žiadame všetky školy, ktoré majú aspoň jedného žiaka so ŠVVP, aby okrem 
vyplnenia údajov o týchto žiakoch v elektronickom formulári, poslali na adresu 

 
maturitasvvp@statpedu.sk 

 
e-mail, ktorý bude mať v predmete (subject) správy uvedený kód školy a skratku SVVP 
(napr. 631152 − SVVP).  
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Zároveň v obsahu správy uveďte meno žiaka(ov), predmety, z ktorých bude(ú) 
maturovať, druh postihnutia (diagnózu) a konkrétne úpravy (2. a 3. skupina) na vykonanie 
EČ MS, t. j. písomného testu (zväčšenie písma, test v Braillovom písme, členenie testového 
hárka a pod.), o ktoré žiak požiadal a riaditeľ ich schválil. Uveďte aj meno a diagnózu žiaka, 
ktorý je zaradený do 1. skupiny, t. j. má len predĺžený čas konania skúšky. 

Tieto školy ŠPÚ osobitne osloví a presne s nimi dohodne ďalší postup pri testovaní 
žiakov so ŠVVP. 

Podrobnejšie informácie k zaraďovaniu žiakov do skupín podľa obmedzenia, ako aj 
osnova správy budú zverejnené na www.statpedu.sk. 
 
 
7. ÚLOHY ŠKOLY V MESIACOCH SEPTEMBER – OKTÓBER 2005  
 
• Upozorniť žiakov posledného ročníka na termín podania prihlášky na maturitnú skúšku. 
• Zistiť prostredníctvom triednych učiteľov, z ktorých predmetov a úrovní budú 

maturovať žiaci posledného ročníka. 
• Na základe žiadosti žiakov so ŠVVP zaradiť týchto žiakov do jednej z troch skupín 

podľa miery obmedzenia v súlade s vyhláškou o ukončovaní štúdia. 
• Vyplniť elektronický formulár s údajmi o maturitnej skúške, resp. oznámiť e-mailom 

ŠPÚ a ŠVS BB, že v školskom roku 2005/2006 nematuruje ani jeden žiak školy. 
• Oboznámiť žiakov 1. ročníka a ich rodičov (zákonných zástupcov) s obsahom vyhlášky 

o ukončovaní štúdia na stredných školách, informovať ich najmä o maturitných 
predmetoch, ich počte a úrovniach, o spôsoboch konania a termínoch maturitnej skúšky. 
Zároveň ich upozorniť na existenciu Katalógu cieľových požiadaviek na vedomosti a 
zručnosti maturantov z jednotlivých predmetov schváleného Ministerstvom školstva SR 
v roku 2003.  

 
 
8. ROZSAH PROJEKTU MATURITA 2006 
 
Projekt MATURITA 2006 predstavujú:  
• centrálne zadané témy PFIČ MS z predmetov slovenský jazyk a literatúra, resp. 

slovenský jazyk a slovenská literatúra,  maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský 
jazyk a literatúra, určené spoločne pre úrovne A a B daného predmetu (hodnotenie 
bude uvedené na maturitnom vysvedčení), 

• testy EČ MS z predmetov anglický jazyk, francúzsky jazyk, matematika, nemecký 
jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk a taliansky jazyk, určené pre úrovne 
A a B daného predmetu (výsledky žiakov z týchto testov budú uvedené na maturitnom 
vysvedčení), 

• PFIČ MS z predmetov anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský 
jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk, určené pre úrovne A, B daného predmetu 
a matematika, len pre úroveň A (výsledky žiakov z tejto formy budú uvedené na 
maturitnom vysvedčení). 
 

Poznámky: 
a) MS z predmetu matematika – úroveň B nemá písomnú formu internej časti. 
b) Pre žiakov, ktorí začali študovať cudzí jazyk na strednej škole v školskom roku 2003/2004 

a skôr, časová dotácia z cudzieho jazyka je menej ako 12 hodín a nemali inú možnosť 
voľby cudzieho jazyka, je určená úroveň C. Súčasťou MS na úrovni C nie je EČ ani PFIČ. 
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c) Žiak strednej školy, v učebnom pláne ktorej je každý cudzí jazyk v rozsahu menšom ako 8 
hodín týždenne počas celého štúdia, si môže do 30. 9. 2007 v príslušnom školskom roku 
namiesto predmetu cudzí jazyk zvoliť jeden z predmetov matematika, alebo občianska 
náuka, alebo náuka o spoločnosti. 

d) Žiak so sluchovým postihnutím si môže do 30. 9. 2010 namiesto predmetu cudzí jazyk 
zvoliť jeden z predmetov matematika, alebo občianska náuka, alebo náuka o spoločnosti.  

 
 
9. PREHĽAD PRIPRAVOVANÝCH TESTOV Z CUDZÍCH JAZYKOV A MATEMATIKY 

 
9.1  Anglický jazyk AJA (úroveň A), francúzsky jazyk FJA (úroveň A), nemecký 

jazyk NJA (úroveň A), ruský jazyk RJA (úroveň A), španielsky jazyk ŠJA 
(úroveň A) a taliansky jazyk TJA (úroveň A) 

 
Maturitná skúška je odporúčaná maturantom všetkých typov stredných škôl so 

študijnými odbormi, ktorí súčasne spĺňajú tieto tri podmienky: 
1) pripravujú sa na maturitnú skúšku z cudzieho jazyka, 
2) počas svojho štúdia dosiahli úroveň pokročilého (upper-intermediate, 

Mittelstufe, ...), 
3) v budúcnosti plánujú aktívne používať cudzí jazyk v ďalšom štúdiu a v 

povolaní. 
(Obsahom a úrovňou náročnosti zodpovedá test úrovni B2 Spoločného európskeho 
referenčného rámca Rady Európy.) 
 
Trvanie testov: 120 minút (EČ) + 45 minút (PFIČ). Medzi týmito testami je 

prestávka 30 minút. 
Formát úloh: EČ: 46 úloh s výberom odpovede, 34 úloh s krátkou odpoveďou.  

 PFIČ: 1 úloha s dlhou odpoveďou. 
9.2 Anglický jazyk AJB (úroveň B), francúzsky jazyk FJB (úroveň B), nemecký 

jazyk NJB (úroveň B), ruský jazyk RJB (úroveň B), španielsky jazyk ŠJB 
(úroveň B) a taliansky jazyk TJB (úroveň B) 
 

Maturitná skúška je odporúčaná maturantom všetkých typov stredných škôl so 
študijnými odbormi, ktorí súčasne spĺňajú tieto tri podmienky: 

1) pripravujú sa na maturitnú skúšku z cudzieho jazyka, 
2) počas svojho štúdia dosiahli úroveň stredne pokročilého (intermediate, 

Grundstufe 3, ...), 
3) v budúcnosti neplánujú aktívne používať cudzí jazyk. 

(Obsahom a úrovňou náročnosti zodpovedá test úrovni B1 Spoločného európskeho 
referenčného rámca Rady Európy.) 
 
Trvanie testov: 120 minút (EČ) + 45 minút (PFIČ). Medzi týmito testami je 

prestávka 30 minút. 
Formát úloh: EČ: 46 úloh s výberom odpovede, 34 úloh s krátkou odpoveďou.  

 PFIČ: 1 úloha s dlhou odpoveďou. 
 

9.3 Matematika MAA (úroveň A) 
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Maturitná skúška je odporúčaná maturantom všetkých typov stredných škôl so 
študijnými odbormi, ktorí sa pripravujú na maturitnú skúšku z matematiky na vyššej 
úrovni. 
 
Trvanie testov: 120 minút (EČ) + 60 minút (PFIČ). Medzi týmito testami je 

prestávka 30 minút. 
Formát úloh: EČ: 10 úloh s výberom odpovede, 20 úloh s krátkou odpoveďou.  

 PFIČ: 5 úloh s dlhou odpoveďou, pritom v prípade jednej úlohy si 
môže žiak vybrať jedno z dvoch rôznych zadaní.  

 
9.4 Matematika MAB (úroveň B) 

 
Maturitná skúška je odporúčaná maturantom všetkých typov stredných škôl so 

študijnými odbormi, ktorí sa pripravujú na maturitnú skúšku z matematiky na 
základnej úrovni. 
 
Trvanie testu: 120 minút (EČ)  
Formát úloh: EČ: 10 úloh s výberom odpovede, 20 úloh s krátkou odpoveďou.  

 PFIČ: Pre základnú úroveň sa nepripravuje. 
 
 

10.  PFIČ MS Z VYUČOVACIEHO JAZYKA A SLOVENSKÉHO JAZYKA A SLOVEN-
SKEJ LITERATÚRY 

 
10.1 Slovenský jazyk a literatúra (úroveň A, B) 
 

Súbor tém je určený každému maturantovi všetkých typov stredných škôl so 
študijnými odbormi a s vyučovacím jazykom slovenským alebo ukrajinským, ktorý sa 
pripravuje na maturitnú skúšku. 
 
Trvanie PFIČ: 240 minút 
Formát úloh: Súbor štyroch tém, prípadne východiskové texty a určené žánrové formy, 
z ktorých si žiak vyberie a vypracuje iba jednu, v rozsahu 2 – 4 strán (úroveň B) a 3 – 
5 strán (úroveň A).  

 
10.2 Maďarský jazyk a literatúra (úroveň A, B) 
 

Súbor tém je určený každému maturantovi všetkých typov stredných škôl so 
študijnými odbormi a s vyučovacím jazykom maďarským, ktorý sa pripravuje na ma-
turitnú skúšku. 

 
Trvanie PFIČ: 240 minút 
Formát úloh: Súbor štyroch tém, prípadne východiskové texty a určené žánrové formy, 
z ktorých si žiak vyberie a vypracuje iba jednu, v rozsahu 2 – 4 strán (úroveň B) a 3 – 
5 strán (úroveň A).  
 
10.3 Ukrajinský jazyk a literatúra (úroveň A, B) 
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Súbor tém je určený každému maturantovi všetkých typov stredných škôl so 
študijnými odbormi a s vyučovacím jazykom ukrajinským, ktorý sa pripravuje na ma-
turitnú skúšku. 

 
Trvanie PFIČ: 240 minút 
Formát úloh: Súbor štyroch tém, prípadne východiskové texty a určené žánrové formy, 
z ktorých si žiak vyberie a vypracuje iba jednu, v rozsahu 2 – 4 strán (úroveň B) a 3 – 
5 strán (úroveň A).  
 
10.4 Slovenský jazyk a slovenská literatúra (úroveň A, B) 
 

Súbor tém je určený každému maturantovi všetkých typov stredných škôl so 
študijnými odbormi a s vyučovacím jazykom maďarským, ktorý sa pripravuje na ma-
turitnú skúšku. 
 
Trvanie PFIČ: 240 minút 
Formát úloh: Súbor štyroch tém, prípadne východiskové texty a určené žánrové formy, 
z ktorých si žiak vyberie a vypracuje iba jednu, v rozsahu 2 – 4 strán (úroveň B) a 3 – 
5 strán (úroveň A).  
 
 
 
Poznámka:  
Charakteristika úloh PFIČ z jednotlivých vyučovacích jazykov, resp. slovenského 
jazyka a slovenskej literatúry je uvedená v prílohe novely vyhlášky č.379/2005 Z.z. v 
časti III (odseky 2, 4 a 5).   

  
 
11. PRIPRAVOVANÉ ZMENY V REALIZÁCII TESTOVANIA  
 

• EČ a PFIČ MS bude aj z francúzskeho, ruského, španielskeho a talianskeho jazyka. 
• Zvukové nahrávky k testom EČ z cudzích jazykov budú školám dodané výlučne na 

CD nosičoch vytváraných technológiou kopírovania (napaľovania, nie lisovania). 
• V elektronickom formulári uvedú školy údaje o každom žiakovi, ktorý sa prihlásil na 

maturitnú skúšku v školskom roku 2005/2006. Táto skutočnosť: 
- zrýchli spracovanie, 
- zníži prácnosť spracovania, 
- zvýši spoľahlivosť 

výsledkov EČ. 
• V školskom roku 2005/2006 sa neuskutoční generálna skúška Novej koncepcie 

maturitnej skúšky zo žiadneho predmetu. 
 
 
12. JAZYKOVÉ MUTÁCIE TESTOV 
 

Pre školy s vyučovacím jazykom slovenským budú všetky testy a súbory tém 
vypracované v slovenskom jazyku s výnimkou testov z cudzích jazykov. Tieto testy budú 
vyhotovené: 
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- pre vyššiu úroveň (úroveň A), s výnimkou všeobecných pokynov, v príslušnom cudzom 
jazyku, 

- pre základnú úroveň (úroveň B), s výnimkou všeobecných pokynov a pokynov k jedno-
tlivým častiam testu, v príslušnom cudzom jazyku.        

Pre školy s vyučovacím jazykom maďarským budú všetky testy a súbory tém vypra-
cované v maďarskom jazyku s výnimkou testov z cudzích jazykov. Tieto testy budú: 
- pre vyššiu úroveň (úroveň A), s výnimkou všeobecných pokynov, v príslušnom cudzom 

jazyku, 
- pre základnú úroveň (úroveň B), s výnimkou všeobecných pokynov a pokynov k jedno-

tlivým častiam testu, v príslušnom cudzom jazyku.         
Pre školy s vyučovacím jazykom ukrajinským budú všetky testy a súbory tém 

vypracované v slovenskom jazyku s výnimkou testov z cudzích jazykov (použijú sa testy pre 
školy s vyučovacím jazykom slovenským) a súboru tém z ukrajinského jazyka a literatúry. 
 
 
13. ZABEZPEČENIE REGULÁRNEHO PRIEBEHU TESTOVANIA 
 

Jedným z nevyhnutných predpokladov úspechu celého projektu je aktívna spolupráca 
všetkých zúčastnených škôl, učiteľov a žiakov. Preto je potrebné, aby všetci zúčastnení 
pristupovali k realizácii projektu MATURITA 2006 zodpovedne a presne dodržiavali pokyny 
organizátorov a externého dozoru.  

Aby sa zaručila utajenosť konkrétneho obsahu testov EČ a PFIČ, budú tieto dodané do 
škôl tesne pred začiatkom testovania. Obsah zásielky bude treba hneď po jej obdržaní 
prekontrolovať. Testy budú balené do bezpečnostných obalov tak, aby sa bez ich porušenia 
nedalo do testov nahliadnuť. Počas kontroly obsahu zásielky sa tieto obaly nesmú porušiť. 
Právo otvoriť bezpečnostné obaly má externý dozor (predseda PMK) najskôr hodinu pred 
začiatkom administrácie príslušného testu. 

Ostatné materiály nevyhnutné pre testovanie, ako odpoveďové hárky, pokyny pre 
školských koordinátorov a administrátorov a iné sprievodné dokumenty bude obsahovať 
zásielka doručená školám v marci 2006.  

 
 

14. SPRACOVANIE VÝSLEDKOV 
 

Riešenia úloh testu EČ budú žiaci zapisovať do samoprepisovacích odpoveďových 
hárkov. Originál sa zašle na centrálne spracovanie, kópia ostane v škole.  

Práce PFIČ  budú žiaci písať na centrálne predtlačené hárky (okrem vyučovacieho 
jazyka a slovenského jazyka a slovenskej literatúry budú na predtlačených hárkoch aj 
zadania), ku ktorým škola pripraví pomocné papiere na koncept, prípadne poznámky. 

Ihneď po administrácii testov sa zozbierajú všetky odpoveďové hárky a sústredia sa 
v miestnosti, ktorú po dohode s predsedom PMK určil riaditeľ školy. Administrátori 
v spolupráci so školským koordinátorom a predsedom PMK osobitne roztriedia odpoveďové 
hárky testu EČ z jednotlivých predmetov a pripravia ich na hodnotenie. Hárky PFIČ 
odovzdajú riaditeľovi školy, pretože tieto budú hodnotiť interní učitelia školy podľa 
centrálnych pokynov, pričom termín hodnotenia určí riaditeľ. 

Hodnotenie úloh s krátkou odpoveďou, ktoré sú súčasťou testov EČ (okrem 
matematiky), sa uskutoční podľa centrálne vypracovaných pokynov ihneď po skončení 
administrácie týchto testov. Predsedovia PMK kontrolujú hodnotenie a zodpovedajú za jeho 
správnosť. Po hodnotení testov EČ zašlú školy originály odpoveďových hárkov na centrálne 
spracovanie. 



Základné informácie 
 

September 2005 11 

Výsledky testov EČ sa budú centrálne spracovávať.  
Zodpovednosť za hodnotenie PFIČ nesie Vaša škola. Tieto testy ohodnotia podľa 

centrálne vypracovaných pokynov interní učitelia príslušnej školy s aprobáciou daného 
predmetu. Hodnotenie môže prebiehať v intervale niekoľkých dní, pretože výsledky budú 
súčasťou hodnotenia internej časti MS, a preto sa nebudú ani centrálne spracovávať. Kontrolu 
správnosti hodnotenia týchto testov budú vykonávať predsedovia PMK vo Vašej škole. 
 
 
15. INFORMOVANIE ŠKÔL A ŽIAKOV O VÝSLEDKOCH  

  
 Najneskôr 12. mája 2006 budú do škôl doručené výsledky (výsledkové listiny) žiakov 
príslušnej školy z jednotlivých testov EČ. V týchto výsledkových listinách bude uvedená 
úspešnosť žiaka v teste (v percentách), jeho relatívna úspešnosť v porovnaní s celoslo-
venským výsledkom (percentil) a základné štatistické charakteristiky školy. O týchto 
výsledkoch treba informovať žiakov, úspešnosť a percentil treba uviesť na maturitnom 
vysvedčení.  
 Celoslovenské výsledky a tabuľky výsledkov škôl budú zverejnené na internetovej 
stránke ŠPÚ priebežne, najneskôr v júni 2006. Podrobnejšie štatistické spracovanie výsledkov 
a analýzy testov a dotazníkov budú zverejnené na webovej stránke ŠPÚ priebežne 
v mesiacoch júl – september 2006. V rámci týchto analýz a tabuliek sa budú môcť školy 
identifikovať pomocou kódu školy, ktorý im boli pridelený v septembri 2005.  
 
 
16. SPOLUPRÁCA PRI REALIZÁCII PROJEKTU MATURITA 2006 
 
          Jednou z úloh školských koordinátorov v projekte Maturita 2005 bolo zabezpečenie 
zberu údajov o výsledkoch PFIČ maturitnej skúšky a vyplnenie elektronických dotazníkov 
hodnotiacich priebeh maturity v školách. Všetkým školám, ktoré tieto údaje odoslali na ŠVS, 
aj napriek niektorým technickým komplikáciám a časovej náročnosti, chceme úprimne 
poďakovať. Materiály získané zo zberu výsledkov o PFIČ a učiteľských dotazníkov 
v súčasnosti  pracovníci ŠPÚ vyhodnocujú.  

Radi by sme Vás o výsledkoch analýz informovali, preto pre Vás pripravujeme 
špeciálne číslo časopisu Pedagogické spektrum, ktoré bude venované vyhodnoteniu projektu 
MATURITA 2005, a to najmä výsledkom EČ, PFIČ z cudzích jazykov, vyučovacích jazykov 
a matematiky, analýzam niektorých monitorovacích testovaní, odpovediam na pripomienky 
a námety zo škôl, ktoré ste nám zaslali prostredníctvom učiteľských dotazníkov. Toto vydanie 
Pedagogického spektra bude distribuované do škôl v priebehu decembra 2006, zároveň jeho 
elektronická verzia bude k dispozícii širokej verejnosti na webovej stránke ŠPÚ.  

Projekt MATURITA 2006 je povinnou súčasťou MS v školskom roku 2005/2006. 
Zodpovednosť za jej nerušený a regulárny priebeh nesú riaditelia škôl, predsedovia PMK a 
krajské školské úrady. Na kvalite vzájomnej spolupráce všetkých zainteresovaných  
a zodpovednom prístupe každého z nich závisí pohoda maturantov a dobrá pracovná 
atmosféra v priebehu maturitných skúšok.   
 Sme presvedčení, že spoločne s Vami bude tento náročný projekt úspešne zavŕšený. 
Veríme, že môžeme počítať s Vašou aktívnou a efektívnou spoluprácou. Sme pripravení 
urobiť všetko pre to, aby sa prípadné drobné nedostatky, ktoré sa v priebehu realizácie 
vyskytnú, v čo najkratšom čase odstránili.  
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Akékoľvek nejasnosti a problémy spojené s projektom MATURITA 2006 môžete 
konzultovať  
telefonicky:  02/44461583     alebo     02/44461584     alebo     02/44461587 
 
   

ŠVS Banská Bystrica – elektronický formulár 
  048/4135530     alebo     048/4231757 

 
e – mailom:  maturita@statpedu.sk      alebo     maturitasvvp@statpedu.sk 

resp. maturita@svsbb.sk 

 
Adresa http ŠPÚ: www.statpedu.sk 
 
Adresa http ŠVS BB: www.svsbb.sk 

 

 

Za aktívnu spoluprácu pri realizácii projektu MATURITA 2005 

a 

pripravovaného projektu MATURITA 2006 

Vám ďakujeme. 


