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Vec: Informácie o Generálnej skúške EČ MS zo slovenského jazyka a slovenskej
literatúry -  2. list riaditeľovi školy

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,

v liste z 12. 12. 2017 sme Vás informovali, že Národný ústav certifikovaných meraní 
vzdelávania (ďalej NÚCEM) v školskom roku 2017/2018 uskutoční Generálnu skúšku 
externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry (ďalej 
GS EČ MS SJSL) pre žiakov 3. ročníka gymnázií a SOŠ s vyučovacím jazykom 
maďarským.

Cieľom GS EČ MS SJSL je:
• overiť inovované testovacie nástroje -  hlavne nahrávky na počúvanie 

s porozumením,
• overiť procesy realizácie inovovanej EČ MS zo SJSL na školách (administrácia 

s nahrávkou),
• overiť procesy vyhodnotenia úloh s krátkou odpoveďou,
• oboznámiť žiakov 3. ročníka a učiteľov SJSL s inovovanými testovacími nástrojmi EČ 

MS SJSL.

Generálna skúška sa uskutoční 10. apríla 2018 (utorok), zúčastnia sa jej žiaci 3. ročníka 
gymnázií a SOŠ s vyučovacím jazykom maďarským. Účasť škôl a žiakov na tomto 
testovaní je dobrovoľná.
Súčasťou generálnej skúšky nie ie inovovaná PFIČ MS zo SJSL. Jej obsah a forma sa zatiaľ 
nemení.

Žiaci so zdravotným znevýhodnením sa testovania môžu zúčastniť, ale testovacie nástroje 
nebudú modifikované.

Prosíme Vás, aby ste záväzný záujem o účasť vašej školy na GS EČ MS SJSL 2018 
a predpokladaný počet prihlásených žiakov oznámili vyplnením elektronického dotazníka: 
https://qoo.al/forms/KqdOC1FYaaFtM7oJ3.
Dotazník vyplňte do 2. marca 2018.

Pre účely GS EČ MS SJSL budete používať vaše šesťmiestne maturitné kódy škôl.
Pokyny pre koordinátora, administrátora, Pokyny na hodnotenie úloh s krátkou odpoveďou 
a vzory vyplnených odpoveďových hárkov pre GS EČ MS SJSL 2018 sú uverejnené na 
www.nucem.sk v časti Maturita ► Dokumenty ► Generálna skúška inovovanej EČ MS zo 
SJSL 2018.
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Zásadná zmena organizácie GS EČ MS SJSL oproti organizácií EČ MS je, že sa na 
administrácií nezúčastnia predsedovia školských a predmetových maturitných komisií. 
Úprava pokynov preto spočíva aj v prenesení kompetencií od predsedu predmetovej 
maturitnej komisie na predsedu príslušnej školskej predmetovej komisie alebo určeného 
učiteľa SJSL. Pomocnými hodnotiteľmi budú určení interní učitelia školy, ktorí môžu, ale 
nemusia mať aprobáciu na SJSL.

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,

v dňoch 5. -  6. apríla 2018 Vám kuriér doručí zásielku ku GS EČ MS SJSL do škôl v čase 
od 8.00 do 16.00 h. Kuriér si vyžiada pri odovzdávaní zásielky podpis oprávnenej osoby 
(riaditeľ alebo zástupca riaditeľa) a pečiatku školy.

Časť zásielky s odpoveďovými hárkami po prijatí vybaľte a ihneď prekontrolujte jej obsah 
a kvalitu OH podľa dokumentu Obsah zásielky, tak ako kontrolujete odpoveďové hárky 
určené na EČ MS. (Podrobnejší postup kontroly odpoveďových hárkov je v Pokynoch pre 
koordinátora GS EČ MS SJSL).

Súčasťou zásielky, okrem odpoveďových hárkov a ďalších dokumentov, budú aj testovacie 
nástroje pre GS EČ MS SJSL 2018 -  testy a CD s nahrávkami pre počúvanie 
s porozumením. Balíky s testami a nahrávkami neotvárajte. Otvoríte ich až v deň 
testovania v čase, ktorý je určený harmonogramom testovania.

Žiadame Vás o zabezpečenie regulárnej administrácie GS EČ MS SJSL.

Zároveň veríme, že účasť na GS EČ MS SJSL 2018 pomôže vašej škole pri príprave na EČ 
MS 2019 zo SJSL.

V prípade otázok nás kontaktujte na tel. č. 02/68 26 03 07 alebo mailom 
eva.petervova@nucem.sk.

Za spoluprácu Vám vopred ďakujeme.

Národný ústav

S pozdravom

PhDr. Romana Kanovská
riaditeľka
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