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1. Manažérske zhrnutie: 
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Téma stretnutia: 

Príprava na online testovanie zo slovenského jazyka a literatúry 

Naša škola je ako certifikovaná škola v rámci E-testu každoročne zapojená do testovania NÚCEM. 

V tomto školskom roku sa v súvislosti s pandémiou nekoná online maturitná skúška zo slovenského 
jazyka a literatúry, ale v rámci dištančného vzdelávania žiaci 1. absolvovali online testovanie zo 

slovenského jazyka a literatúry. Členovia klubu sa zaoberali novou ponukou NÚCEM-u, ktorý pripravil 

možnosť online testovania zo SJL a AJ, RJ. Testy slúžia na prehĺbenie a upevnenie učiva z čitateľskej 
gramotnosti a na upevnenie medzipredmetových vzťahov. Žiaci môžu absolvovať testy aj v domácich 

podmienkach, predbežný výsledok testu sa dozvedia okamžite po ukončení testov. V súčasnosti, keď sme 

na dištančnom vzdelávaní, precvičujeme online testovanie so žiakmi pravidelne, pretože práve to je 

súčasťou skúšania a hodnotenia žiakov. Testy si jednotliví členovia klubu tvoria v priestore EduPage sami. 
Táto práca zaberá v príprave na vyučovanie učiteľa veľmi veľa času, ale testy si môžeme ukladať v tzv. 

knižnici a využívať aj na ďalšiu prácu (napr. precvičovanie učiva, prípadne zdieľať ich s kolegami). 

V ďalšej časti klubu sme sa venovali tvorbe testov z jednotlivých predmetov.  

 

 

 

2. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
1. Otvorenie 

2. Zhodnotenie dištančného vzdelávania a tvorby testov v online priestore 

3. Oboznámenie sa s ponukou e – testovania ZIMA 2021od NÚCEM-u  

4. Tvorba testov  
5. Záver 

 

 
 

 

 
 

 

  

 
 

 

 



3. Závery a odporúčania: 
 

Členovia klubu sa zhodli na tom, že keďže žiaci nemajú rovnaké podmienky na prácu počas dištančného 
vzdelávania je niekedy ťažké naplánovať testovanie v určitom čase a zároveň objektívne ohodnotiť žiaka, 

pretože žiaci sú počas testovania v domácom prostredí a učiteľ nemá dosah na kontrolu žiaka a jeho 

možnosti používať pri písaní testu pomôcky. Dosiahnuté výsledky sú však pre nás i pre žiakov napriek 

všetkému predsa len spätnou väzbou o úrovni vedomosti žiakov. Členovia klubu odporúčajú kolegom 
spoločne medzi sebou zdieľať vytvorené online testy v rámci jednotlivých predmetových komisií, 

prípadne spoločne vytvoriť rovnaké testy pre jednotlivé ročníky, aby sme tak dokázali objektívnejšie 

zhodnotiť úroveň vedomosti žiakov za určité obdobie. 
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