
    

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ 

TERMÍNY ČINNOSTÍ  ŠKOLSKÉHO 

KOORDINÁTORA - OFFLINE AJ ONLINE 

E-MATURITA 2018 

Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a  stredných školách 

s využitím elektronického testovania 

  



Termíny činností školského koordinátora – offline aj online forma Strana 2 / 3 

 

TERMÍNY ČINNOSTÍ ŠKOLSKÉHO KOORDINÁTORA 

E-MATURITA 2018 

OFFLINE AJ ONLINE FORMA 

19. 2. 2018 
 NÚCEM zverejnení organizačné pokyny pre E-Maturitu 2018 na webovej 

stránke http://www.etest.sk/e-maturita-2018/. 

20. 2. – 8. 3. 2018 

 Prihlasovanie žiakov na E-MS 2018. Pre každú učebňu a predmet naplánuje 
školský koordinátor jeden termín. Termín testovania označí v systéme 
jednoznačným názvom zvlášť pre termín, predmet, vyučovací jazyk a číslo 
skupiny: MS_rok_RT_predmet_vyuč.jazyk_č.skupiny 

(napr.: MS_2018_RT_SJL_VJS_01). Nepoužívajte v názve termínu znak „/“. 

 Pre testovanie z MAT stiahnutie a vytlačenie dokumentu 
Prehľad vzťahov – MAT(sj)/(mj) z webovej stránky http://www.etest.sk/e-
maturita-2018/ pre každého žiaka. 

 Pre žiakov s vyučovacím jazykom maďarským stiahnutie dokumentu 
Klávesové_skratky (MJL) a/alebo Mapa_klávesnice (MJL). 

12. 3. 2018 

od 11:00 

 NÚCEM naplní testy E-MS_SJL_13.3.2018 a E-MS_SJSL_13.3.2018, stav 
testov: Naplnený. 

 Tlač zoznamov žiakov s prístupovými kľúčmi k testu pre každého žiaka – 2x 
zo Školského portálu. 

 Vytvorenie zasadacieho poriadku žiakov. 

 Stiahnutie Offline balíkov so zoznamami žiakov zo Školského portálu.  

 Stiahnutie Offline balíkov testov SJL alebo SJSL z portálu Tvorba testov a 
úloh. 

13. 3. 2018 

o 9:00 

 Stiahnutie dešifrovacích kľúčov pre testy: SJL alebo SJSL z webovej 
stránky http://www.etest.sk/e-maturita-2018/. 

13. 3. 2018 

od 11:30 do 14:00 

 Po offline testovaní SJL, resp. SJSL nahratie zip súborov s odpoveďami 
žiakov. 

 Po online aj offline forme testovania SJL, resp. SJSL vyplnenie dotazníka 
spätnej väzby http://goo.gl/W9WjxR. 

14. 3. 2018 

od 11:00 

 NÚCEM naplní test E-MS_MAT_15.3.2018, stav testu: Naplnený. 

 Tlač zoznamov žiakov s prístupovými kľúčmi k testu pre každého žiaka – 2x 
zo Školského portálu. 

 Vytvorenie zasadacieho poriadku žiakov. 

 Stiahnutie Offline balíkov so zoznamami žiakov zo Školského portálu.  

 Stiahnutie Offline balíka testu MAT z portálu Tvorba testov a úloh. 

15. 3. 2018 

o 9:00 

 Stiahnutie dešifrovacieho kľúča pre test: MAT z webovej stránky 
http://www.etest.sk/e-maturita-2018/.  

15. 3. 2018 

od 12:20 do 14:00 

 Po offline testovaní MAT nahratie zip súborov s odpoveďami žiakov. 

 Po online aj offline forme testovania MAT vyplnenie dotazníka spätej väzby 
http://goo.gl/W9WjxR. 
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