Pokyny pre školských koordinátorov T5 2019

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Prílohy
Príloha č. 1 – Harmonogram testovania

Harmonogram*
Testovanie 5 2019
20. november 2019 (streda)

Matematika
8:00 – 8:10 h (10 min)

úvodné pokyny, rozdanie OH a pomocných papierov

8:10 – 8:20 h (10 min)

rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

8:20 – 9:20 h (60 min)

administrácia testu

9:20 – 9:25 h (5 min)

zozbieranie testov, OH a pomocných papierov

9:25 – 9:50 h (25 min)

prestávka

Slovenský jazyk a literatúra
Maďarský jazyk a literatúra
9:50 – 9:55 h (5 min)

úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH

9:55 – 10:05 h (10 min)

rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

10:05 – 11:05 h (60 min)

administrácia testu

11:05 – 11:10 h (5 min)

zozbieranie testov a OH

Záver testovania
11:10 – 11:40 h

(ak nie je skupina ZZ)

11:40 – 12:10 h

(ak je 1. skupina ZZ)*

12:10 – 12:40 h

(ak je 2. skupina ZZ)*

komisionálne zabalenie spätnej zásielky podľa
pokynov po skončení poslednej testovanej
skupiny (vrátane 1. a 2. skupiny ZZ) v danej
škole

* Žiaci so zdravotným znevýhodnením (ZZ) sú testovaní podľa osobitného harmonogramu.
V prípade prispôsobenia časového harmonogramu žiakov so ZZ je možné ukončiť testovanie
skôr, najskôr však v čase 11:10 – 11:40 h.
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Príloha č. 2 – Harmonogram testovania – žiaci so ZZ – 1. skupina obmedzenia

Harmonogram*
Testovanie 5 2019
20. november 2019 (streda)
Žiaci so ZZ zaradení do 1. skupiny obmedzenia

Matematika
8:00 – 8:10 h (10 min)

úvodné pokyny, rozdanie OH a pomocných papierov

8:10 – 8:20 h (10 min)

rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

8:20 – 9:35 h (75 min)

administrácia testu (závisí od ukončenia testu všetkých
žiakov v skupine – minimálne 60 minút)

9:35 – 9:40 h (5 min)

zozbieranie testov, pomocných papierov a OH

9:40 – 10:05 h (25 min)

prestávka v závislosti od ukončenia testovania v skupine
(minimálne 25 minút)

Slovenský jazyk a literatúra
Maďarský jazyk a literatúra
10:05 – 10:10 h (5 min)

úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH

10:10 – 10:20 h (10 min)

rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

10:20 – 11:35 h (75 min)

administrácia testu (závisí od začiatku a ukončenia riešenia
testu
všetkých
žiakov
v skupine
–
minimálne
60 minút, nie však skôr ako ostatní žiaci, t. j. najskôr od 10:05)

11:35 – 11:40 h (5 min)

zozbieranie testov a OH

Záver testovania
11:40 – 12:10 h

komisionálne zabalenie spätnej zásielky podľa pokynov
po skončení poslednej testovanej skupiny (1. skupiny ZZ)
v danej škole

* Časový harmonogram žiakov so ZZ zo SJL, resp. MJL je možné prispôsobiť
v závislosti od ukončenia riešenia testu z matematiky.
Ďalšie informácie v súvislosti s predĺženým
k elektronickému prihlasovaniu žiakov T5 2019.

časom

sa

nachádzajú

v Usmernení
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Príloha č. 3 – Harmonogram testovania – žiaci so ZZ – 2. skupina obmedzenia

Harmonogram*
Testovanie 5 2019
20. november 2019 (streda)
Žiaci so ZZ zaradení do 2. skupiny obmedzenia

Matematika
8:00 – 8:10 h (10 min)

úvodné pokyny, rozdanie OH a pomocných papierov

8:10 – 8:20 h (10 min)

rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

8:20 – 9:50 h (90 min)

administrácia testu (závisí od ukončenia testu všetkých
žiakov v skupine – minimálne 60 minút)

9:50 – 9:55 h (5 min)

zozbieranie testov, pomocných papierov a OH

9:55 – 10:20 h (25 min)

prestávka v závislosti od ukončenia testovania v skupine
(minimálne 25 minút)

Slovenský jazyk a literatúra
Maďarský jazyk a literatúra
10:20 – 10:25 h (5 min)

úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH

10:25 – 10:35 h (10 min)

rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

10:35 – 12:05 h (90 min)

administrácia testu (závisí od začiatku a ukončenia riešenia
testu
všetkých
žiakov
v skupine
–
minimálne
60 minút, nie však skôr ako ostatní žiaci, t. j. najskôr
od 10:05)

12:05 – 12:10 h (5 min)

zozbieranie testov a OH

Záver testovania
ihneď po ukončení
testovania v poslednej
skupine

komisionálne zabalenie spätnej zásielky podľa pokynov
po skončení poslednej testovanej skupiny (2. skupiny ZZ)
v danej škole

najneskôr 12:10 h

* Časový harmonogram žiakov so ZZ zo SJL, resp. MJL je možné prispôsobiť
v závislosti od ukončenia riešenia testu z matematiky.
Ďalšie informácie v súvislosti s predĺženým
k elektronickému prihlasovaniu žiakov T5 2019.

časom

sa

nachádzajú

v Usmernení
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