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Vec: Informácie o Generálnej skúške T9 zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry 
- 2. list riaditeľovi školy

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,

v liste zo dňa 12. 12. 2017 sme Vás informovali, že Národný ústav certifikovaných meraní 
vzdelávania (NÚCEM) v školskom roku 2017/2018 uskutoční Generálnu skúšku inovovanej 
formy Testovania 9 zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry (ďalej GS T9 SJSL 2018) 
pre žiakov 8. ročníka základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským.

Cieľom GS T9 SJSL je:
• overiť inovované testovacie nástroje -  úlohy na počúvanie s porozumením a úlohy

s tvorbou krátkej odpovede,
• overiť procesy realizácie inovovanej T9 zo SJSL (administrácia s nahrávkou),
• oboznámiť žiakov 8. ročníka ZŠ a ich učiteľov SJSL s inovovanými testovacími

nástrojmi.

Generálna skúška sa uskutoční 18. apríla 2018 (streda), zúčastnia sa na nej žiaci 
8. ročníka základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským. Účasť škôl a žiakov na
tomto testovaní je dobrovoľná.
Žiaci so zdravotným znevýhodnením sa na testovaní môžu zúčastniť, ale testovacie 
nástroje nebudú modifikované.

Na GS T9 SJSL 2018 sa nezúčastní externý dozor.

Prosíme Vás, aby ste záväzný záujem o účasť vašej školy na GS T9 SJSL 2018 a 
predpokladaný počet prihlásených žiakov oznámili vyplne elektronického dotazníka: https://
qoo.ql/forms/GSUiMwmmCd50PFLM2.

Dotazník vyplňte do 23. februára 2018.

Pre účely GS T9 SJSL 2018 budete používať vaše šesťmiestne NÚCEM kódy škôl.
Pokyny pre koordinátora, administrátora a ďalšie dokumenty s informáciami sú zverejnené 
na našej webovej stránke v časti Testovanie9/Dokumenty/Generálna skúška inovovanej T9 
zo SJSL 2018, http://www.nucem.sk/sk/testovanie 9#1253.
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V dňoch 16. apríla 2018 v čase od 8.00 do 16.00, alebo 17. apríla 2018 v čase od 8.00 do 
12.00 Vám kuriérska služba spoločnosti GEIS doručí zásielku ku GS T9 SJSL 2018. 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 Testovanie 9. (Podrobnejší postup kontroly odpoveďových hárkov je v Pokynoch pre 
koordinátora G S T9 SJSL 2018).

Súčasťou zásielky, okrem odpoveďových hárkov a ďalších dokumentov, budú aj testovacie 
nástroje pre GS T9 SJSL 2018 -  testy a CD nosiče s nahrávkami na počúvanie 
s porozumením. Balíky s testami a nahrávkami neotvárajte. Otvoríte ich až v deň 
testovania v čase, ktorý je určený harmonogramom testovania.

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,

žiadame Vás o zabezpečenie regulárnej administrácie GS T9 SJSL 2018.

Zároveň veríme, že účasť na GS T9 SJSL 2018 pomôže vašej škole pri príprave na 
Testovanie 9-2019.

V prípade otázok nás kontaktujte na tel. č. 02/68 26 03 10 alebo e-mailom na 
liliana.bolemant@nucem.sk.

Za spoluprácu Vám vopred ďakujeme.

S pozdravom
Národný ústav [

certifikovaných meraní vzdelávali® !i "1"t
PhDr. Romana Kanovská

riaditeľka
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