
 

 

 

 

 

 

 

 

  

USMERNENIE K TESTOVANIU ŽIAKOV  

SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI POTREBAMI 

 

 

 

 

 
Všetky informácie týkajúce sa externých testovaní na základných školách sú zverejnené na stránke NIVaM 
v časti Merania: https://www2.nucem.sk/sk/merania. 

Kontakty 

Akékoľvek ďalšie otázky spojené s prípravou a realizáciou externých testovaní môžete konzultovať 
telefonicky alebo e-mailom: 

 všeobecné otázky: 02/68 260 310, 0911/405 001, testovanie9@nucem.sk,  

 úpravy podmienok a testovanie žiakov so ŠVVP: 02/68 260 107, 0911/405 086, 
testovanie9zz@nucem.sk. 

Február 2023 
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Základné informácie 

Žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) je podľa § 2 písm. j) zákona č. 245/2008 Z. 
z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „školský zákon“) žiak: 

A. so zdravotným znevýhodnením (ZZ), t. j. žiak so zdravotným postihnutím, žiak chorý alebo 
zdravotne oslabený, žiak s vývinovými poruchami alebo žiak s poruchou správania, 

B. zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP), 
C. s nadaním, 

ktorý má zariadením poradenstva a prevencie diagnostikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. 

Žiakom so ŠVVP sa v súlade s § 155 ods. 6 školského zákona primerane upravia podmienky na vykonanie 
externého testovania. Podľa upravených podmienok môže externé testovanie vykonať žiak:  

 špeciálnej základnej školy/strednej školy, 

 špeciálnej triedy v základnej škole/strednej škole, 

 žiak základnej školy, gymnázia a tanečného konzervatória s osemročným vzdelávacím programom a 
strednej školy s päťročným vzdelávacím programom vzdelávaný v triede spolu s ostatnými žiakmi 
školy.  

V súlade s § 12 vyhlášky o základnej škole č. 223/2022 Z. z. (ďalej iba „vyhláška o ZŠ“) sa úprava podmienok 
externého testovania pre žiakov so ŠVVP vzťahuje predovšetkým na:  

a) predĺženie časového limitu pri riešení úloh, 
b) zmenu znenia niektorých úloh (úpravy po obsahovej stránke), 
c) grafický vzhľad alebo zmenu formátu zadaní úloh (úpravy po formálnej stránke),  
d) použitie kompenzačných pomôcok,  
e) prítomnosť pedagogického asistenta, tlmočníka posunkovej reči, zdravotníckeho personálu  

alebo školského špeciálneho pedagóga.  

Žiak so ŠVVP má počas externého testovania také úpravy, aké mal počas vzdelávania sa v základnej škole, 
pričom pri prihlasovaní na testovanie a zaraďovanie do skupín sa zohľadňujú len úpravy, ktoré žiak 
objektívne potrebuje. 

A. Žiaci so zdravotným znevýhodnením (ZZ) 

V zmysle vyhlášky o ZŠ § 11 ods. 2 sa počas externého testovania pre žiakov so ZZ vytvára osobitná skupina, 
v ktorej najvyšší počet žiakov je 10.  

Žiakom so ZZ, na ktorého sa vzťahuje úprava podmienok a priebehu testovania, je žiak:  
a) so sluchovým postihnutím (SP),  
b) so zrakovým postihnutím (ZP), 
c) s telesným postihnutím (TP), 
d) s mentálnym postihnutím (MP), 
e) s narušenou komunikačnou schopnosťou (NKS), 
f) s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami (AUT), 
g) s viacnásobným postihnutím (VNP),  
h) chorý alebo zdravotne oslabený (CH a ZO),  
i) s poruchami aktivity a pozornosti (PA a P),  
j) s vývinovými poruchami učenia (VPU),  
k) s poruchou správania (PS).  

Všetky informácie ohľadom testovania žiakov so ZZ sú v Pokynoch pre administrátorov žiakov so ZZ 
zverejnených na stránke https://www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9 v časti 
Dokumenty na stiahnutie/Organizačné pokyny. 

https://www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9


Usmernenie k testovaniu žiakov so ŠVVP 3 

 

Národný inštitút vzdelávania a mládeže 
 

B. Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP) 

Žiakom zo SZP je podľa § 2 písm. p) školského zákona žiak žijúci v prostredí, ktoré vzhľadom na sociálne, 

rodinné, ekonomické a kultúrne podmienky nedostatočne podnecuje rozvoj mentálnych, vôľových, 

emocionálnych vlastností žiaka, nepodporuje jeho socializáciu a neposkytuje mu dostatok primeraných 

podnetov pre rozvoj jeho osobnosti. 

Žiak zo SZP, ktorý má zároveň diagnostikované aj zdravotné znevýhodnenie, je v zmysle vyhlášky o ZŠ § 11 

ods. 2 počas externého testovania zaradený do osobitnej skupiny žiakov so ZZ a počas testovania sa naňho 

vzťahujú rovnaké podmienky ako na ostatných žiakov so ZZ danej skupiny v súlade s Pokynmi pre 

administrátorov žiakov so ZZ. 

Žiakom zo SZP bez diagnostikovaného ZZ, ktorí majú zariadením poradenstva a prevencie 

diagnostikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, sa môžu primerane upraviť podmienky  

na vykonanie externého testovania. Počas testovania by mali mať také úpravy, ktoré objektívne potrebujú 

a ktoré mali počas vzdelávania sa v základnej škole.  

Úprava podmienok sa u nich vzťahuje predovšetkým na 

 prítomnosť pedagogického asistenta, ak ho mali prítomného aj počas vzdelávania, 

 predĺženie časového limitu o 15 minút, ak ho mali predĺžený aj počas vzdelávania (napr. počas 

písomného hodnotenia, písomných prác a pod.). 

V závislosti od personálnych a priestorových možností môže škola 

1. prideliť pedagogického asistenta aj do testovanej skupiny žiakov, kde sú zaradení intaktní žiaci 

a zároveň žiaci zo SZP bez ZZ, avšak bez možnosti predĺženia časového limitu; 

2. zriadiť osobitnú skupinu žiakov zo SZP s maximálnym počtom 15 žiakov, v ktorej bude okrem 

administrátora prítomný aj pedagogický asistent – v takomto prípade môže byť predlžený čas 

administrácie testu o 15 minút. 

UPOZORNENIE: V prípade vytvorenia osobitnej skupiny žiakov zo SZP je škola povinná túto zmenu v počte 

testovaných skupín žiakov neodkladne nahlásiť príslušnému regionálnemu úradu školskej správy (RÚŠS), 

najneskôr však do 17. februára 2023, po tomto termíne už nebude zmena možná.  

Na základe toho vyšle príslušný RÚŠS externý dozor pre každú skupinu žiakov zo SZP, a to bez ohľadu  

na počet žiakov v tejto skupine. 

Žiaci zo SZP budú mať počas testovania testy identické s intaktnými žiakmi.  

Administrátor osobitnej skupiny žiakov zo SZP sa bude počas testovania riadiť Pokynmi  

pre administrátorov, ktoré sú zverejnené  na stránke NIVaM v časti Dokumenty na stiahnutie/ Organizačné 

pokyny: https://www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9. 

Avšak v prípade predĺženia času počas testovania bude administrátor postupovať podľa časového 

harmonogramu, ktorý je uvedený v prílohe tohto usmernenia.   

Originály odpoveďových hárkov žiakov tejto skupiny sa (podobne ako pri žiakoch so ZZ) vložia  

po skončení administrácie každého testu do novej bielej papierovej obálky. Každú papierovú obálku  

je potrebné ihneď zalepiť, označiť nápisom „osobitná skupina žiakov zo SZP“, opečiatkovať (podlhovastá 

pečiatka), podpísať a miesto zapečatenia ešte prelepiť priesvitnou lepiacou páskou. Na každú obálku 

sa podpíše externý dozor, riaditeľ školy a školský koordinátor. 

https://www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9
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C. Nadaní žiaci  

Žiakom s nadaním je podľa § 2 písm. q) školského zákona žiak, ktorý má nadpriemerné schopnosti 

v intelektovej oblasti, v oblasti umenia alebo športu, alebo v týchto oblastiach dosahuje v porovnaní 

s rovesníkmi mimoriadne výsledky alebo mimoriadne výkony a prostredníctvom výchovy a vzdelávania  

sa jeho nadanie cielene rozvíja.  

Podľa § 104 ods. 8 školského zákona môže vzdelávanie intelektovo nadaného žiaka zabezpečovať  

aj asistent učiteľa, ak je intelektovo nadaný žiak súčasne žiakom so zdravotným znevýhodnením. 

Na základe vyššie uvedeného je intelektovo nadaný žiak, ktorý je súčasne žiakom so ZZ, v zmysle vyhlášky 

o ZŠ § 11 ods. 2 počas externého testovania zaradený do osobitnej skupiny žiakov so ZZ a počas testovania 

sa naňho vzťahujú rovnaké podmienky ako na ostatných žiakov so ZZ danej skupiny. 

Na žiakov s nadaním, ktorí nie sú zároveň žiakmi so ZZ, sa úpravy testovania nevzťahujú. 
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Príloha       

HARMONOGRAM 
pre osobitnú skupinu žiakov zo SZP bez ZZ s predlženým časovým limitom o 15 minút 

Testovanie 9 2023 

22. marec 2023 (streda) 

Matematika 

08:00 – 08:10 h (10 minút) úvodné pokyny, rozdanie OH a pomocných papierov 

08:10 – 08:20 h (10 minút) rozdanie testov a oboznámenie sa s testom 

08:20 – 10:05 h (105 minút) administrácia testu z matematiky 

10:05 – 10:10 h (5 minút) zozbieranie testov, OH a pomocných papierov 

10:10 – 10:35 h (25 minút) 
prestávka 

(závisí od ukončenia administrácie v skupine, minimálne 25 minút) 

Slovenský jazyk a literatúra/Maďarský jazyk a literatúra* 

10:35 – 10:40 h (5 minút)     úvodné pokyny a rozdanie OH 

10:40 – 10:50 h (10 minút) rozdanie testov a oboznámenie sa s testom 

10:50 – 12:15 h (85 minút) 

administrácia testu  

zo slovenského jazyka a literatúry na školách s VJS a s VJU 

z maďarského jazyka a literatúry na školách s VJM 

12:15 – 12:20 h (5 minút) zozbieranie testov a OH 

Záver testovania pre školy s VJS 

Záver 1. dňa testovania pre školy s VJM a VJU 

(30 minút) 

30 minút: najskôr od 11:55 – najneskôr do 12:50 h 

 

komisionálne zabalenie spätnej zásielky podľa 
pokynov po skončení poslednej testovanej skupiny 
v danej škole (vrátane I. a II. skupiny žiakov so ZZ) 

*Časový harmonogram osobitnej skupiny žiakov zo SZP bez ZZ je možné zo SJL, resp. MJL prispôsobiť v závislosti  
od ukončenia riešenia testu z matematiky.  
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HARMONOGRAM 
pre osobitnú skupinu žiakov zo SZP bez ZZ s predlženým časovým limitom o 15 minút 

Testovanie 9 2023 

23. marec 2023 (štvrtok) 

Slovenský jazyk a slovenská literatúra pre školy s VJM 

08:00 – 08:10 h (10 minút) úvodné pokyny a rozdanie OH 

08:10 – 08:20 h (10 minút) rozdanie testov a oboznámenie sa s testom 

08:20 – 09:45 h (85 minút) administrácia testu zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry  

09:45 – 09:50 h (5 minút) zozbieranie testov a OH 

Záver testovania pre školy s VJM 

(30 minút) 

30 minút: najskôr od 9:35 – najneskôr do 10:20 h 

  

komisionálne zabalenie spätnej zásielky podľa 
pokynov po skončení poslednej testovanej skupiny 
v danej škole (vrátane I. a II. skupiny žiakov so ZZ) 

 

Ukrajinský jazyk a literatúra pre školy s VJU 

08:00 – 08:10 h (10 minút) úvodné pokyny a rozdanie OH 

08:10 – 08:20 h (10 minút) rozdanie testov a oboznámenie sa s testom 

08:20 – 09:25 h (65 minút) administrácia testu z ukrajinského jazyka a literatúry  

09:25 – 09:30 h (5 minút) zozbieranie testov a OH 

Záver testovania pre školy s VJU 

(30 minút) 

30 minút: najskôr od 9:15 – najneskôr do 10:00 h 
komisionálne zabalenie spätnej zásielky podľa 
pokynov po skončení poslednej testovanej skupiny 
v danej škole (vrátane I. a II. skupiny žiakov so ZZ) 

 

 

 


