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POKYNY PRE ŠKOLSKÉHO KOORDINÁTORA 
NA ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE SÚŤAŽE 
v pondelok 19. marca 2018 

 
 

 
Vážená kolegyňa, vážený kolega, 
 
v tomto dokumente nájdete súhrn činností, ktoré je potrebné vykonať pred súťažou a po jej ukončení. Ve-
ríme, že Vám uľahčí organizáciu súťaže na škole. 
 
1. Prekontrolujte obsah zásielky podľa zoznamu 

v sprievodnom liste. Ak v zásielke niečo chýba, 
ihneď sa s nami skontaktujte:  02 / 6382 4952, 
príp. klokan@talentida.sk. 

2. Prečítajte tento dokument a dokumenty Poky-
ny na zadanie testov. Jeden je určený adminis-
trátorom testov KLOKANKO 1 a druhý admi-
nistrátorom testov ostatných kategórií. 

3. Organizačne zabezpečte uskutočnenie súťaže 
v pondelok 19. marca 2018 v dopoludňajších 
hodinách. 

• Na vypracovanie testov majú žiaci I. stupňa 
ZŠ 45 minút, ostatní 60 minút, preto by 
bolo dobré, aby boli tieto skupiny 
súťažiacich v oddelených učebniach. Na sú-
ťaž je potrebné vyčleniť dve vyučovacie 
hodiny vrátane prestávky medzi nimi. 

 

4. Podľa počtu súťažiacich vyčleňte učebne, 
v ktorých sa bude súťaž konať. 

• Pri výbere učební myslite na to, že žiaci by 
mali byť vhodne rozsadení – pri teste je od-
pisovanie jednoduchšie ako pri klasickej pí-
somke. Ak sa dá, v každej lavici by mal se-
dieť iba jeden žiak. Pokiaľ to neviete zabez-
pečiť, môžete zmiešať žiakov z rôznych ve-
kových kategórií v jednej učebni. Pozor však 
na to, že piataci a šiestaci píšu rovnaký test 
Školák, siedmaci a ôsmaci píšu rovnaký test 
Benjamín a pod. 

• Je potrebné, aby žiaci 1. ročníka ZŠ boli 
v samostatnej miestnosti, nakoľko im pani 
učiteľka (pán učiteľ) musí čítať zadania úloh. 
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5. V súlade so zákonom o ochrane osobných úda-
jov je spôsob identifikácie súťažiacich taký, aby 
usporiadateľ pri vyhodnocovaní testov nepri-
šiel do kontaktu s menami žiakov.  

• Súťažiaci sa budú identifikovať čiarovými 
kódmi. Každý žiak musí na začiatku adminis-
trácie dostať prúžok obsahujúci jeden ští-
tok, na ktorom sa vyplní meno a dva iden-
tické čiarové kódy (pozri obr. na predchá-
dzajúcej strane). Žiakom ich možno rozdať 
ľubovoľne, bez ohľadu na kategóriu a na 
triedu. Odporúčame nastrihať hárky s čia-
rovými kódmi na vodorovné prúžky pred-
tým, ako ich budete rozdávať administráto-
rom. Tiež skontrolujte, či je pod čiarovým 
kódom uvedený kód vašej školy. 

• Aby žiak neskôr vedel zistiť svoje výsledky 
na internete, bude potrebovať poznať svoj 
kód. Preto odporúčame, aby si každý žiak 
kód buď odpísal, alebo si rezervný štítok na-
lepil do zošita alebo žiackej knižky. 

 
6. Niekoľko dní pred súťažou: 

• Pripravte pre žiakov čisté papiere na po-
mocné výpočty. Tieto papiere nebudú sú-
ťažiaci na konci odovzdávať. 

• Každý administrátor musí dostať vlastnú 
kópiu dokumentu Pokyny na zadanie tes-
tov. Ak vám nepostačujú zaslané výtlačky 
tohto dokumentu, rozmnožte ho, prípadne 
vytlačte zo stránky www.matematickyklo-
kan.sk, kde ho nájdete v sekcii Učiteľ / Do-
kumenty na stiahnutie. 

Informujte prihlásených žiakov  

• o presnom čase a mieste konania súťaže, 

• o tom, že pravidlá súťaže si môžu stiahnuť 
zo stránky www.matematickyklokan.sk, 

• o tom, že počas súťaže musia písať guľôčko-
vým perom píšucim čiernou alebo tmavo-
modrou farbou. Nie je povolené písať pen-
telkou, plniacim perom ani akýmkoľvek pe-
rom píšucim červenou, zelenou alebo svet-
lomodrou farbou, 

• o pomôckach, ktoré si musia priniesť 
(vhodné pero), ktoré si môžu priniesť (v ka-
tegóriách Kadet a Junior kalkulačku), ako aj 
o tých, ktoré nebudú môcť používať (tele-
fóny, tablety, tabuľky, učebnice a v kate-
góriách Klokanko, Školák, Benjamín ani kal-
kulačky), 

• o tom, že štartovné sa v prípade neúčasti na 
súťaži žiakom nevracia. Namiesto neprí-
tomného prihláseného žiaka však môže sú-
ťažiť ktorýkoľvek iný žiak (aj v inej kategó-
rii). 

 
7. Najneskôr deň pred konaním súťaže je potreb-

né pripraviť materiály pre jednotlivých admi-
nistrátorov: príslušné počty brožúr s testami, 
odpoveďových hárkov (OH), čistých pomoc-
ných papierov a štítkov s čiarovými kódmi.  

• Pre súťaž sú dva typy OH. Jeden typ je pre 
kategórie Klokanko 2, 3, 4 (18 úloh), druhý 
typ je pre všetky ostatné kategórie (24 
úloh). Súťažiaci kategórie Klokanko 1 nema-
jú odpoveďové hárky, žiaci budú značiť od-
povede priamo do testu. 

• Ak budete mať aj napriek rezerve nedo-
statok odpoveďových hárkov, použite fo-
tokópie. 

 
8. Určte administrátorov testov (t. j. učiteľov, 

ktorí budú v jednotlivých učebniach zadávať 
testy) a najneskôr deň pred konaním súťaže 
ich zaškoľte. 

• Každý administrátor musí byť v učebni po 
celý čas. Nie je vhodné, aby sa vo funkcii ad-
ministrátora striedali v učebni rôzne osoby. 

• Každý administrátor musí dostať vlastnú 
kópiu dokumentu Pokyny na zadanie testov 
a musí si ho vopred preštudovať. 

• Odporúčame usporiadať krátke stretnutie 
so všetkými administrátormi, na ktorom im 
budú vysvetlené ich úlohy. Osobitnú pozor-
nosť pritom treba venovať týmto otázkam: 
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 kedy a v ktorej miestnosti vykonávajú 
administrátori dozor, 

 koľko súťažiacich z akých kategórií budú 
mať v učebni, 

 aké dokumenty majú rozdať žiakom 
(brožúry s testami, odpoveďové hárky, 
čisté pomocné papiere, štítky s pred-
tlačenými čiarovými kódmi), 

 čo majú žiaci počas súťaže povolené 
a čo naopak, zakázané, 

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

 či majú administrátori po súťaži vyzbie-
rať od žiakov aj testy, alebo iba OH 
a štítky s dopísanými menami,  

 čo majú administrátori kontrolovať pri 
zbieraní OH po skončení súťaže. 

 
Tým sú vyčerpané úlohy školského koordinátora 
(ŠK) pred súťažou. Postup administrátorov počas 
súťaže je opísaný v osobitnom dokumente Pokyny 
na zadanie testov. 
 

Kľúč správnych odpovedí sa dozviete niekoľko 
dní po súťaži na stránke súťaže a na facebooku. 

Činnosti školského koordinátora bezprostredne 
po uskutočnení súťaže: 
 
9. Vyplnené odpoveďové hárky roztrieďte podľa 

súťažných kategórií. 

10. Vyplňte 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 20. marca 2018 na adresu: 

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

nesmú sa prehýbať ani krčiť. Vložte ich 
do tvrdšieho obalu (najlepšie do toho, 
v ktorom ste ich dostali) a odošlite ich vo 
veľkej obálke. Aby sa v prípade straty da-
la vaša zásielka s OH na pošte nájsť, pošli-
te ich doporučene. 

• Aj testy Klokanka 1 môžete vložiť do toh-
to obalu. Budú sa tiež strojovo spracová-
vať. 

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

13. Usporiadateľ zverejní 9. apríla výsledky súťa-
žiacich na stránke www.matematickyklokan.sk. 

Ďakujeme za spoluprácu.
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