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POKYNY PRE ŠKOLSKÉHO KOORDINÁTORA NA ORGANIZA�NÉ 
ZABEZPE�ENIE SÚ�AŽE v pondelok 20. marca 2017 

 
 
 

Vážená kolegy�a, vážený kolega, 
 
v tomto dokumente nájdete súhrn �inností, ktoré je potrebné vykona� pred sú�ažou a po jej ukon�ení. Ve-
ríme, že Vám u�ah�í organizáciu sú�aže na škole. 
 
1. Prekontrolujte obsah zásielky pod�a zoznamu 

v sprievodnom liste. Ak v zásielke nie�o chýba, 
ihne� sa s nami skontaktujte:  02 / 6382 4952, 
príp. klokan@talentida.sk. 

2. Pre�ítajte tento dokument a dokumenty Poky-
ny na zadanie testov. Jeden je ur�ený adminis-
trátorom testov KLOKANKO 1 a druhý admi-
nistrátorom testov ostatných kategórií. 

3. Organiza�ne zabezpe�te uskuto�nenie sú�aže 
v pondelok 20. marca 2017 v dopolud�ajších 
hodinách. 

• Na vypracovanie testov majú žiaci I. stup�a 
ZŠ 45 minút, ostatní 60 minút, preto by 
bolo dobré, aby boli tieto skupiny 
sú�ažiacich v oddelených u�ebniach. Na sú-
�až je potrebné vy�leni� dve vyu�ovacie 
hodiny vrátane prestávky medzi nimi. 

 

4. Pod�a po�tu sú�ažiacich vy�le�te u�ebne, 
v ktorých sa bude sú�až kona�. 

• Pri výbere u�ební myslite na to, že žiaci by 
mali by� od seba vhodne rozsadení – pri tes-
te je odpisovanie jednoduchšie ako pri kla-
sickej písomke. Ak sa dá, v každej lavici by 
mal sedie� iba jeden žiak. Pokia� to neviete 
zabezpe�i�, môžete zmieša� žiakov 
z rôznych vekových kategórií v jednej u�eb-
ni. Pozor však na to, že piataci a šiestaci pí-
šu rovnaký test Školák, siedmaci a ôsmaci 
píšu rovnaký test Benjamín a pod. 

• Je potrebné, aby žiaci 1. ro�níka ZŠ boli 
v samostatnej miestnosti, nako�ko im pani 
u�ite�ka (pán u�ite�) musí �íta� zadania úloh. 
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5. V súlade so zákonom o ochrane osobných úda-
jov je spôsob identifikácie sú�ažiacich taký, aby 
usporiadate� pri vyhodnocovaní testov nepri-
šiel do kontaktu s menami žiakov.  

• Sú�ažiaci sa budú identifikova� �iarovými 
kódmi. Každý žiak musí na za�iatku adminis-
trácie dosta� prúžok obsahujúci jeden ští-
tok, na ktorom sa vyplní meno a dva iden-
tické �iarové kódy (pozri obr. na predchá-
dzajúcej strane). Žiakom ich možno rozda� 
�ubovo�ne, bez oh�adu na kategóriu a na 
triedu. Odporú�ame nastriha� hárky s �ia-
rovými kódmi na vodorovné prúžky pred-
tým, ako ich budete rozdáva� administráto-
rom. Tiež skontrolujte, �i je pod �iarovým 
kódom uvedený kód vašej školy. 

• Aby žiak neskôr vedel zisti� svoje výsledky 
na internete, bude potrebova� pozna� svoj 
kód. Preto odporú�ame, aby si každý žiak 
kód bu� odpísal, alebo si rezervný štítok na-
lepil do zošita alebo žiackej knižky. 

 
6. Nieko�ko dní pred sú�ažou: 

• Pripravte pre žiakov �isté papiere na po-
mocné výpo�ty. Tieto papiere nebudú sú-
�ažiaci na konci odovzdáva�. 

• Každý administrátor musí dosta� vlastnú 
kópiu dokumentu Pokyny na zadanie tes-
tov. Ak vám neposta�ujú zaslané výtla�ky 
tohto dokumentu, rozmnožte ho, prípadne 
vytla�te zo stránky www.matematickyklo-
kan.sk, kde ho nájdete v sekcii U�ite� / Do-
kumenty na stiahnutie. 

Informujte prihlásených žiakov  

• o presnom �ase a mieste konania sú�aže, 

• o tom, že pravidlá sú�aže si môžu stiahnu� 
zo stránky www.matematickyklokan.sk, 

• o tom, že po�as sú�aže musia písa� gu�ô�ko-
vým perom píšucim �iernou alebo tmavo-
modrou farbou. Nie je povolené písa� pen-
telkou, plniacim perom ani akýmko�vek pe-
rom píšucim �ervenou, zelenou alebo svet-
lomodrou farbou, 

• o pomôckach, ktoré si musia prinies� 
(vhodné pero), ktoré si môžu prinies� (v ka-
tegóriách Kadet a Junior kalkula�ku), ako aj 
o tých, ktoré nebudú môc� používa� (tele-
fóny, tablety, tabu�ky, u�ebnice a v kate-
góriách Klokanko, Školák, Benjamín ani kal-
kula�ky), 

• o tom, že štartovné sa v prípade neú�asti na 
sú�aži žiakom nevracia. Namiesto neprí-
tomného prihláseného žiaka však môže sú-
�aži� ktorýko�vek iný žiak (aj v inej kategó-
rii). 

 
7. Najneskôr de� pred konaním sú�aže je potreb-

né pripravi� materiály pre jednotlivých admi-
nistrátorov: príslušné po�ty brožúr s testami, 
odpove�ových hárkov (OH), �istých pomoc-
ných papierov a štítkov s �iarovými kódmi.  

• Pre sú�až sú dva typy OH. Jeden typ je pre 
kategórie Klokanko 2, 3, 4 (18 úloh), druhý 
typ je pre všetky ostatné kategórie (24 
úloh). Sú�ažiaci kategórie Klokanko 1 nema-
jú odpove�ové hárky, žiaci budú zna�i� od-
povede priamo do testu. 

• Ak budete ma� aj napriek rezerve nedo-
statok odpove�ových hárkov, použite fo-
tokópie. 

 
8. Ur�te administrátorov testov (t. j. u�ite�ov, 

ktorí budú v jednotlivých u�ebniach zadáva� 
testy) a najneskôr de� pred konaním sú�aže 
ich zaško�te. 

• Každý administrátor musí by� v u�ebni po 
celý �as. Nie je vhodné, aby sa vo funkcii ad-
ministrátora striedali v u�ebni rôzne osoby. 

• Každý administrátor musí dosta� vlastnú 
kópiu dokumentu Pokyny na zadanie testov 
a musí si ho vopred preštudova�. 

• Odporú�ame usporiada� krátke stretnutie 
so všetkými administrátormi, na ktorom im 
budú vysvetlené ich úlohy. Osobitnú pozor-
nos� pritom treba venova� týmto otázkam: 
� kedy a v ktorej miestnosti vykonávajú 

administrátori dozor, 
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� ko�ko sú�ažiacich z akých kategórií budú 
ma� v u�ebni, 

� aké dokumenty majú rozda� žiakom 
(brožúry s testami, odpove�ové hárky, 
�isté pomocné papiere, štítky s pred-
tla�enými �iarovými kódmi), 

� �o majú žiaci po�as sú�aže povolené 
a �o naopak, zakázané, 

� ako vyzerajú správne vyplnené OH (sú-
�as� Pokynov na zadanie testov), 

� �i majú administrátori po sú�aži vyzbie-
ra� od žiakov aj testy, alebo iba OH 
a štítky s dopísanými menami,  

� �o majú administrátori kontrolova� pri 
zbieraní OH po skon�ení sú�aže. 

 
Tým sú vy�erpané úlohy školského koordinátora 
(ŠK) pred sú�ažou. Postup administrátorov po�as 
sú�aže je opísaný v osobitnom dokumente Pokyny 
na zadanie testov. 
 

K�ú� správnych odpovedí sa dozviete nieko�ko 
dní po sú�aži na stránke sú�aže a na facebooku. 

�innosti školského koordinátora bezprostredne 
po uskuto�není sú�aže: 
 
9. Vyplnené odpove�ové hárky roztrie�te pod�a 

sú�ažnej kategórie. 

10. Vypl�te Protokol o dokumentoch zaslaných na 
vyhodnotenie. Pred odoslaním si urobte jeho 
kópiu a tú si uschovajte. 

11. Vyplnené testy Klokanka 1 a OH zašlite najne-
skôr v utorok 21. marca 2017 na adresu: 

Talentída, n. o., P. O. Box 65, 
Vranovská 6, 850 00 Bratislava 5. 
• Aby mohli by� OH strojovo spracované, 

nesmú sa prehýba� ani kr�i�. Vložte ich 
do tvrdšieho obalu (najlepšie do toho, 
v ktorom ste ich dostali) a odošlite ich vo 
ve�kej obálke. Aby sa v prípade straty da-
la vaša zásielka s OH na pošte nájs�, pošli-
te ich doporu�ene. 

• Aj testy Klokanka 1 môžete vloži� do toh-
to obalu. Budú sa tiež strojovo spracová-
va�. 

12. Dôkladne uschovajte vyzbierané štítky od sú-
�ažiacich, na ktoré pri administrácii dopísali 
svoje meno. Iba na základe týchto štítkov bu-
dete vedie� po zverejnení výsledkov priradi� 
výsledky konkrétnym žiakom. (Na výsledko-
vých listinách nebudú mená sú�ažiacich, iba ich 
kódy). 

13. Usporiadate� zverejní 10. apríla výsledky sú�a-
žiacich na stránke www.matematickyklokan.sk. 

�akujeme za spoluprácu.
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