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11. Manažérske zhrnutie: 

Kľúčové slová: 

• online testy, MS - maturitná skúška, SELFIE prieskum, úroveň digitalizácie 

Krátka anotácia:  

Téma stretnutia - Príprava na online maturitu 

Plán a obsah stretnutí klubu boli pripravované pred viac ako 2 rokmi a nepredpokladalo sa, že online 

maturita sa v školskom roku 2021/2022 z dôvodu pandémie Covidu neuskutoční. Toto stretnutie sme 

preto využili na diskusiu, akým spôsobom sa žiaci pripravujú na externú časť maturitnej skúšky, 

najmä zo SJL a cudzích jazykov.  Druhú časť stretnutia sme aktuálne venovali SELFIE prieskumu, 

ktorý sa týka využívania digitálnych technológií v škole.  



12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia: 

1. Diskusia k online testovaniu žiakov 

2. SELFIE prieskum 

3. Diskusia k SELFIE  testovaniu 

Hlavná téma stretnutia: 

Príprava na online maturitu 

Zhrnutie priebehu stretnutia: 

1. Online maturita sa v tomto školskom roku neuskutočnila, pretože ministerstvo školstva 

nespustilo takúto formu EČ MS. Všetci žiaci budú maturovať klasickým spôsobom -   

vpisovaním správnych odpovedí do odpoveďových hárkov pero, krížik.  Žiaci sa však môžu  

pripravovať aj prostredníctvom online testov v Edupage. Koordinátorka klubu upriamila 

pozornosť na testy z externej časti maturitnej skúšky zo SJL, AJ, NJ a MAT z rokov 2009-

2018 nachádzajúce sa v Edupage. Tvorcovia programu tieto cvičné testy zapracovali do 

ponuky Štandardy/Maturitné požiadavky. Pripomenuli sme si spôsob pridelenia týchto testov 

žiakom. Diskutovali sme aj o dĺžke trvania testovania. Žiaci dostanú na vypracovanie testu o 

15 minút viac oproti minulým rokom, aby sa zohľadnila dištančná výučba.  

2. SELFIE je bezplatný online nástroj na sebareflexiu pre školy, ktorý vyvinula Európska 

komisia s cieľom pomôcť podporovať školy pri využívaní digitálnych technológií vo výučbe 

a vzdelávaní. Používa dotazníky na získavanie názorov vedúcich pracovníkov, učiteľov a 

žiakov na anonymnej a dobrovoľnej báze. Zhromažďuje výsledky v správe, kde sú 

identifikované silné a slabé stránky digitalizácie na škole. Vyplniť dotazník trvá učiteľovi 

približne 30 až 40 minút. V rámci práce v klube sme si vyčlenili čas na vypĺňanie tohto 

dotazníka.  

3. Keďže testovanie SELFIE trvá viac ako týždeň, výsledky budú známe až 11. marca po 

zastavení testovania, kedy sa bude dať z tohto prostredia stiahnuť súhrnná správa za školu, 

až potom budeme vedieť interpretovať výsledky. V  diskusii k testovaniu učitelia uviedli, že 

nie sú si istí, či všetkým otázkam správne porozumeli a či správne porozumeli odborným 

pojmom. Učitelia boli vyzvaní, aby v rámci hodín INF, zastupovaných hodín, vyplnili so 

žiakmi dotazník SELFIE určený pre žiakov. Dotazník je možné vypĺňať aj cez mobil, nie je 

potrebné byť v učebniach informatiky. Potrebujeme mať za školu dostatočný počet 

respondentov, aby výsledky boli čo najrelevantnejšie.  

13. Závery a odporúčania: 

1. V Edupage pridelením testov EČ MS z jazykov sme žiakom vytvorili lepšie podmienky 

pre ich prípravu na MS, žiaci môžu po vyhodnotení zistiť svoje nedostatky a zvykať si 

na iný spôsob zadávania otázok.  

2. Prieskum SELFIE nám poskytne prehľad o tom, na akej úrovni je  naša škola vo vzťahu 

k  používaniu digitálnych technológií pri vzdelávaní. Odporúčame, aby sa čo najviac 

učiteľov, žiakov, ale aj vedenie školy zapojilo do tohto prieskumu.  
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