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Vec: Informácie o celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka základných škôl
a 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom 
Testovanie 9 2020 (T9 2020)

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) v školskom roku 2019/2020 
realizuje celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. 
o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov (školský zákon) a vyhlášky MŠ SR 
č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení neskorších predpisov a podľa § 155 odseku 8 
zákona 210/2018 Z. z. sa testovanie uskutočňuje aj na všetkých gymnáziách s osemročným 
vzdelávacím programom, kde sa ho zúčastňujú všetci žiaci 4. ročníka osemročného 
vzdelávacieho programu.

Riadny termín testovania sa uskutoční:
1. apríla 2020 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský 
jazyk a literatúra,
2. apríla 2020 (štvrtok) z predmetov slovenský jazyk a slovenská literatúra na školách s VJM 
a ukrajinský jazyk a literatúra na školách s VJU.
Na testovaní sa zúčastnia aj žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem 
žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

Náhradný termín testovania sa uskutoční 15. a 16. apríla 2020 (streda, štvrtok). Zúčastnia 
sa na ňom len tí žiaci, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemohli zúčastniť na testovaní 
v riadnom termíne. Náhradné testovanie sa uskutoční v krajských mestách v školách, 
ktoré určí príslušný odbor školstva okresného úradu v sídle kraja v spolupráci s NÚCEM.

Prihlásenie žiakov na náhradný termín uskutočníte prostredníctvom stránky
ŠVS Michalovce https://testovanie.iedu.sk/nahradny.aspx

Účasť žiakov so zdravotným znevýhodnením bude nasledovná:
<» žiaci, ktorí sa vzdelávajú formou školskej integrácie (začlenenia) sa do testovania 

zapájajú bez ohľadu na to, či si prihlášku podávajú na študijný alebo učebný odbor 
strednej školy,

• žiaci, ktorí sa vzdelávajú formou školskej integrácie (začlenenia) podľa individuálneho 
výchovno-vzdelávacieho programu s modifikáciou obsahu z testovaného predmetu, 
vzhľadom na závažnosť postihnutia a vývinovej poruchy ( so zrakovým postihnutím, 
so sluchovým postihnutím, telesným postihnutím a s dyskalkúliou*), sa do testovania 
zapájajú dobrovoľne len na základe záverov dlhoročného diagnostikovania poradenským 
zariadením uvedeného zdravotného znevýhodnenia. Z uvedenej skupiny testovaných 
žiakov sa na testovaní zúčastňujú tí žiaci, ktorí si prihlášku podávajú na študijný odbor.
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• žiaci, ktorí sú dlhodobo alebo často umiestňovaní z vážnych zdravotných dôvodov 
(onkologické, psychiatrické, poúrazové, pooperačné stavy) v ZŠ pri zdravotníckych 
zariadeniach, sa do testovania nezapáiaiú. a to ani v prípade, ak si podajú prihlášku 
na študijný odbor,

• žiaci, ktorí sú krátkodobo umiestnení v ZŠ pri zdravotníckych zariadeniach, 
sa do testovania zapájajú a na testovaní sa zúčastnia v kmeňovej škole, ak im to 
ich zdravotný stav dovolí,

• žiaci, ktorí sú umiestnení z vážnych dôvodov v špeciálnych výchovných zariadeniach 
(reedukačných centrách, diagnostických centrách, liečebno-výchovných sanatóriách), 
sa do testovania zapájajú dobrovoľne. Ak im to ich zdravotný stav dovolí, na testovaní 
sa zúčastňujú v náhradnom termíne.

• *žiaci s dvskalkúliou píšu test z vyučovacích jazykov povinne. Test z matematiky píšu 
povinne len tí, ktorí si podali prihlášku na študijný odbor obsahujúci profilový predmet 
matematika. Ostatní píšu test z matematiky dobrovoľne.

Jednou z prvých úloh vedenia školy je určenie školského koordinátora T9 2020, ktorý bude 
koordinovať administráciu testovania, dohliadať na správne vypĺňanie údajov o testovaných 
žiakoch a pod. Plnú zodpovednosť za priebeh T9 2020 nesie riaditeľ školy.

Zber údajov o žiakoch
Zber údajov z formulára A -  údaje o škole, formulára B -  údaje o všetkých testovaných 
žiakoch a z formulára C -  údaje o žiakoch so ZZ bude aj v tomto školskom roku 
zabezpečovať a spracovávať Centrum vedecko-technických informácií SR -  školské 
výpočtové strediská (CVTI SR-ŠVS) elektronickou formou prostredníctvom programu, 
ktorý si stiahnete na internetovej stránke https://testovanie9.iedu.sk. Rovnako na uvedenej 
internetovej stránke nájdete aj Usmernenie elektronickému prihlasovaniu žiakov, 
podľa ktorého vyplníte príslušné formuláre. Všetky výstupy z programu zašle Vaša škola 
spôsobom popísaným na uvedenej internetovej stránke na spádové CVTI SR-ŠVS v čase 
od 11. novembra do 29. novembra 2019.
Pre účely T9 2020 budete používať šesťmiestne kódy. Kód Vašej školy máte uvedený 
v ľavom hornom rohu tohto listu.
Zároveň žiadame ZŠ, ktoré nemajú žiakov v 9. ročníku a gymnáziá s osemročným 
vzdelávacím programom, ktoré nemajú žiakov v 4. ročníku, aby uvedenú informáciu 
zaslali formou vyhlásenia na príslušné ŠVS. Formulár vyhlásenia taktiež nájdete na uvedenej 
internetovej stránke.

Prestup alebo dodatočné prihlásenie žiaka na inú školu
Škola, na ktorú žiak prestúpil, je povinná nahlásiť čo najskôr túto zmenu pomocou formulára 
na stránke https://testovanie9.iedu.sk/prestup.aspx. prípadne zaslaním e-mailu na adresu 
testovanie9@svsmi.sk. V texte je potrebné uviesť názov, adresu a kód školy, na ktorú žiak 
prestúpil, a prihlasovacie údaje žiaka. Pôvodná škola žiaka neodhlasuje.
Vo výnimočnom prípade je možné po zbere (po 29. novembri 2019) požiadať o dodatočné 
prihlásenie žiaka na T9. Každá požiadavka o dodatočné prihlásenie sa posudzuje 
individuálne a o výsledku žiadosti je škola informovaná. Požiadavku na dodatočné 
prihlásenie s dôvodom neprihlásenia žiaka v riadnom termíne zberu je možné zadať 
na stránke https://testovanie.iedu.sk/prihlas.aspx.

Elektronická forma T9 2020
Aj v školskom roku 2019/2020 plánujeme vybraným školám umožniť realizáciu Testovania 9 
elektronickou formou (E-T9 2020). Podrobné informácie k E-T9 2020 zašleme certifikačným 
školám v dostatočnom predstihu.
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Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,

dovoľujeme si Vám pripomenúť, že všetky materiály, organizačné pokyny k administrácii 
T9 2020 a iné informácie súvisiace s testovaním, budú postupne zverejňované na webových 
sídlach NÚCEM www.nucem.sk v časti MERANIA/Testovanie 9/Organizačné pokyny 
a CVTI SR-SVŠ testovanie9.iedu.sk. Aktuálne sú na týchto stránkach zverejnené 
špecifikácie testov T9 2020. Zároveň Vás preto žiadame, aby ste uvedené internetové 
stránky priebežne sledovali.

Vopred ďakujeme za aktívnu spoluprácu.

Nárndnv ľistau 
cerí

S pozdravom

PhDr. Romana Kanovská
riaditeľka
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