
Vykonávací projekt MONITOR 9-2007 
  
  
  
Názov úlohy: MONITOR 9–2007 – celoplošné monitorovanie vedomostí 

žiakov 9. ročníka základnej školy 
  
Hlavný organizátor   Sekcia regionálneho školstva MŠ SR  
a koordinátor:  Štátny pedagogický ústav v Bratislave 
  
Spoluorganizátori:  Ústav informácií a prognóz školstva 
    krajské školské úrady 
    Štátna školská inšpekcia 
    školské výpočtové strediská 
    základné školy, špeciálne základné školy 
  
Miesto konania:  všetky základné školy a špeciálne základné školy v SR 
  
Termín:    hlavné testovanie – 6. február 2007 

1. náhradný termín – 13. marec 2007 
2. náhradný termín – 3. apríl 2007 
  

Hlavné ciele úlohy: 
  

� testovať žiakov 9. ročníkov na základných školách s vyučovacím jazykom 
slovenským, maďarským a ukrajinským okrem žiakov s mentálnym postihnutím, 

� výsledky dosiahnuté v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníkov základných škôl 
použiť ako kritérium prijatia na štúdium na strednej škole, 

� overovať výkony žiakov na základe zvládnutia vedomostných a výkonových 
vzdelávacích štandardov, položkovou analýzou konfrontovať dosiahnuté výsledky 
žiakov s cieľovými požiadavkami učebných osnov a vzdelávacích štandardov, 

� zostaviť poradie škôl podľa výsledkov dosiahnutých v celoslovenskom testovaní na 
úrovni štátu, regiónu, 

� monitorovať aj žiakov so ŠVVP za účelom analýz a porovnaní výsledkov so žiakmi 
intaktnými, 

� v súlade s pripravovaným novým školským zákonom o výchove a vzdelávaní nahradiť 
existujúci systém prijímacieho konania na stredných školách. 

 
Ďalšie ciele úlohy: 
 

� pripravovať žiakov na medzinárodné certifikačné merania EÚ a OECD, 
� na základe výsledkov a javových analýz z MONITORa 9 zisťovať činitele 

ovplyvňujúce úspešnosť riešenia úloh žiakmi základnej školy a stanovovať oblasti 
učiva, v ktorých testovaní žiaci nespĺňajú v štandarde stanovené požiadavky, 

� vychovávať a viesť učiteľov a školy k profesionalite, k stavovskej cti a objektivite 
hodnotenia žiackych výkonov i k dosahovaniu vyššej kvality výchovno-vzdelávacej 
práce, 

� poskytovať spätnú väzbu o dosiahnutých výsledkoch učiteľom, školám, žiakom a ich 
zákonným zástupcom . 

 



 
Úvod 

  
 „Vláda vytvorí systém štátneho monitorovania úrovne a kvality výchovy a vzdelávania 

v poslednom ročníku základnej školy, ktorého výstup bude rozhodujúcim kritériom pre prijatie 
na strednú školu“ (Programové vyhlásenie vlády SR na obdobie rokov 2002 - 2006 schválené 
Národnou radou SR dňa 14. novembra 2002). 
Vykonávať priebežne na základných školách monitorovanie vedomostnej úrovne žiakov 
z vyučovacieho jazyka školy, slovenského jazyka a literatúry, slovenského jazyka 
a slovenskej literatúry s cieľom skvalitňovania výchovno-vzdelávacieho procesu je prioritnou 
úlohou Ministerstva školstva Slovenskej republiky na roky 2006 – 2010 vyplývajúce 
z Programového vyhlásenia vlády SR. 
 
 
História 
 
  MONITOR 9  – monitorovanie úrovne vedomostí žiakov končiacich 9. ročník 
základnej školy sa vykonáva na všetkých školách s vyučovacím jazykom slovenským, 
maďarským a ukrajinským od roku 2003. Prvé dva ročníky projektu testovali len žiakov, ktorí 
si dali aspoň jednu prihlášku na štúdium na gymnáziu. Od roku 2005 sa uskutočňuje 
sumatívne testovanie celej populácie žiakov 9. ročníka základnej školy. Do testovania sú 
zapojení aj žiaci  so špeciálnymi výchovno–vzdelávacími potrebami (okrem žiakov s 
mentálnym postihnutím). MONITORa 9–2005 sa zúčastnilo 62 440 žiakov, z toho 58 605 
žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom slovenským, 3 791 žiakov zo škôl s vyučovacím 
jazykom maďarským a 44 žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom ukrajinským. MONITORa 9 
-2006 sa zúčastnilo 63 954 žiakov, z toho 60 041 žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom 
slovenským, 3 868 žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským a 45 žiakov zo škôl 
s vyučovacím jazykom ukrajinským.   
 Z  MONITORa 9-2005 a  MONITORa 9–2006 bola spracovaná správa o priebehu 
a výsledkoch testovania na základe štatistických výsledkov dodaných technickým riešiteľom 
projektu. Druhý školský rok na výsledky z monitorovania prihliada riaditeľ strednej školy 
v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 145/1996 Z.z. o prijímaní na štúdium na stredných školách 
v znení neskorších predpisov. 
  
 
Zámer projektu 
  

Listom č. CD-2006-785/6939-7:091 zo dňa 27. februára 2006 poverilo Ministerstvo 
školstva SR Štátny pedagogický ústav v Bratislave na vykonanie MONITORa 9-2007 celej 
populácie žiakov 9. ročníka na základných školách s vyučovacím jazykom slovenským, 
maďarským a ukrajinským okrem žiakov s mentálnym postihnutím. 

Žiaci budú testovaní z dvoch vyučovacích predmetov: 
1) vyučovací jazyk - slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra,                                          

ukrajinský jazyk a literatúra, 
2) matematika v slovenskom a maďarskom vyučovacom jazyku. 

Dosiahnuté výsledky z testov, výsledky z náhodnej kontroly na vybraných školách 
v MONITORe 9-2006 nepoukazujú na potrebu radikálnych zmien v procese monitorovania. 
Na pracovných stretnutiach pracovníkov sekcie regionálneho školstva MŠ SR, ŠPÚ, ÚIPŠ, 
krajských školských úradov, školských výpočtových stredísk, Štátnej školskej inšpekcie sa 
budeme snažiť úplne minimalizovať riziká nesprávneho výberu úloh, administrácie, celý 



proces skvalitniť a zrýchliť využitím skúseností z realizácie projektu MONITOR 9 - 2006, 
ktoré sú súčasťou vyhodnocovacej správy predloženej na porade vedenia ministerstva 
v septembri 2006. 

Na vykonanie MONITORa 9-2006 bol medzi Ministerstvom školstva SR a Štátnym 
pedagogickým ústavom v Bratislave uzavretý kontrakt č. 0220/2006 na obdobie od 1. 1. 2006 
do 31. 12. 2006 v sume 9 000 000,- Sk, z ktorej sú v súčasnosti využívané finančné 
prostriedky aj na prípravu projektu MONITOR 9-2007. 

Sekcia regionálneho školstva MŠ SR ako zadávateľ úlohy zabezpečí financovanie 
projektu, v prípade potreby poskytne odbornú pomoc, zabezpečí spoluprácu 
s priamoriadenými organizáciami, vypracuje pokyny pre Štátnu školskú inšpekciu, krajské 
školské úrady, riaditeľov škôl o zabezpečení objektivity testovania. Odporučí riaditeľom 
stredných škôl, aby umožnili prítomnosť pedagogických zamestnancov na hlavnom testovaní 
MONITORa 9–2007 na základe poverenia riaditeľom školy. Prostredníctvom svojho zástupcu 
bude sekcia regionálneho školstva MŠ SR vykonávať priebežné kontroly plnenia úloh. 

Štátny pedagogický ústav ako riešiteľ projektu MONITOR 9-2007 zabezpečí 
monitorovanie v požadovanej kvalite podľa harmonogramu prác, ktorý obsahuje termíny 
a personálne zabezpečenie jednotlivých fáz jeho realizácie.  

 
Hlavnými činnosťami budú:  

o tvorba databázy základných a špeciálnych škôl, spracovanie dát, 
o tvorba sprievodnej dokumentácie a formulárov, 
o tvorba testovacích nástrojov, 
o tvorba kľúča správnych odpovedí, databázy výsledkov, 
o preklad materiálov do maďarského a ukrajinského jazyka, 
o tlač jednotlivých zásielok, 
o administrácia testovacích nástrojov, 
o spracovanie a zverejnenie výsledkov.  
 

Dôležitou úlohou Štátneho pedagogického ústavu je aj správny výber dodávateľa 
služieb, ktorý poskytne kvalitné služby v oblasti digitalizácie dokumentov, skenovanie, tlač, 
automatizované spracovanie formulárov, balenie, expedíciu. Výber sa uskutočnil na základe 
verejnej súťaže v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, ktorej víťazom sa stala  firma NUPSESO, a.s. Nitra. S týmto technickým 
riešiteľom projektu má ŠPÚ dobré skúsenosti z predchádzajúcich ročníkov, kedy úhrady za 
práce vykonané na základe zmlúv boli cca 70 % finančných prostriedkov poskytnutých 
z kapitoly ministerstva na realizáciu projektu (6 471 tis. Sk k 30.9.2006). 

Úspešná realizácia projektu MONITOR 9-2007 zabezpečí, aby výsledky získané 
z monitorovania mohli riaditelia stredných škôl v plnej miere použiť v zmysle § 4 vyhlášky 
MŠ SR č.145/1996 Z.z. o prijímaní na štúdium na stredných školách v znení neskorších 
predpisov ako kritérium na prijatie uchádzačov aj bez prijímacej skúšky. 
  
  


