
TESTOVANIE 9 

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE 

Zákonom č. 210/2018 Z.z. sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Podľa čl. 1. ods. 5 zákona č. 210/2018 Z.z. sa § 155 školského zákona dopĺňa odsekom 8, 

ktorý znie: 

„(8) Externé testovanie žiakov 9. ročníka základnej školy sa uskutočňuje aj na všetkých 

gymnáziách s osemročným vzdelávacím programom, kde sa ho zúčastňujú všetci žiaci 4. 

ročníka osemročného vzdelávacieho programu.“. Toto ustanovenie má účinnosť od 1. 9. 

2018. V nadväznosti na túto zmenu MŠVVaŠ SR zverejnilo dodatok ku Pedagogicko-

organizačným pokynom na šk. rok 2018/2019. Znamená to, že Testovania 9-2019 sa budú 

musieť zúčastniť aj žiaci 4. ročníka gymnázií s 8-ročným vzdelávacím programom. 

 

TERMÍN KONANIA 

V šk.roku 2018/2019 sa riadny termín Testovania 9 uskutoční 3. apríla 2019 (streda). 

Náhradný termín testovania sa uskutoční 16. a 17. apríla 2019. 

 

HARMONOGRAM 

8.00 – 8.20 úvodné pokyny, rozdanie OH, pomocných papierov a testov 

8.20 – 9.50 administrácia testu z matematiky 

9.55 – 10.15 prestávka 

10.15 – 10.35 úvodné pokyny, rozdanie OH a testov 

10.35 – 11.45 administrácia testu zo slovenského jazyka a literatúry 

 

POKYNY K TESTOVANIU 

 Žiaci musia byť v škole najmenej 15 minút pred začiatkom administrácie testovania 

t.j.  najneskôr o 7.45. 

 Žiaci sa rozsadia v učebniach podľa pripraveného zasadacieho poriadku. 

 Žiaci sú v učebniach pod dozorom administrátora od 7.55.  

 

 



 Povolené pomôcky 

          Kalkulačky, rysovacie pomôcky, pero, ktoré píše namodro 

 Nepovolené pomôcky 

          Mobilné telefóny, výpisky, študijné materiály, učebnice a pod. 

 

ĎALŠIE INFORMÁCIE 

Ciele testovania 

o získať obraz o výkonoch žiakov na výstupe z nižšieho stredného vzdelávania 

o porovnať výkony jednotlivých žiakov a škôl 

Testované učivo 

o obsahovou stránkou a úrovňou náročnosti zodpovedá platnej pedagogickej 

dokumentácii – Štátny vzdelávací program pre 2.stupeň základnej školy (nižšie 

sekundárne vzdelanie) v Slovenskej republike. Podľa tohto dokumentu sa vzdelávajú 

aj žiaci 1. až 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom 

 

Podrobnejšie informácie 

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

 

 

 

Zverejnené, 25.2.2019 
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