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Vec: Informácie o celoslovenskom testovaní žiakov 5. ročníka ZŠ  
        Testovanie 5 2022 (T5 2022) 

 

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ, 

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) v školskom roku 2021/2022 

realizuje celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. 

o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov (školský zákon).  

Testovanie 5 2022 sa uskutoční 18. mája 2022 (streda) z predmetov matematika  

a slovenský jazyk a literatúra (na školách s vyučovacím jazykom slovenským a ukrajinským), 

resp. maďarský jazyk a literatúra (na školách s vyučovacím jazykom maďarským).  

Na testovaní sa zúčastnia žiaci 5. ročníka ZŠ vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno- 

-vzdelávacími potrebami (ďalej ŠVVP) okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích 

programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.  

Prihlasovanie žiakov Vašej školy na testovanie je potrebné uskutočniť v termíne 

od 15. novembra do 30. novembra 2021. Dávame Vám do pozornosti, že počnúc týmto 

školským rokom nastáva zmena spôsobu zberu údajov – škola prihlasuje žiakov na T5 2022 

elektronicky prostredníctvom školského informačného systému (aScAgenda  

alebo eŠkola). 

V prípade, že Vaša škola nemá žiakov v 5. ročníku základnej školy, je potrebné,  

aby ste svoju neúčasť na T5 2022 potvrdili priamo v školskom informačnom systéme. 

Pokyny k prihlasovaniu na testovanie a k zberu údajov o žiakoch, podmienky účasti žiakov  

so ŠVVP, ako aj ďalšie dôležité informácie k Testovaniu 5 2022 uvádzame v dokumente 

Základné informácie a pokyny k T5 2022, ktorý je zverejnený na webových sídlach 

NÚCEM https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-5 a CVTI SR-ŠVS 

https://testovanie5.iedu.sk.  

Dovoľujeme si Vám pripomenúť, že jednou z prvých úloh vedenia školy je určenie 

školského koordinátora T5 2022, ktorý bude koordinovať administráciu testovania, 

dohliadať na správne vypĺňanie údajov o testovaných žiakoch a pod. Plnú zodpovednosť  

za priebeh T5 2022 nesie riaditeľ školy. 

540519 Riaditeľom  
základných škôl v SR 
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Pre účely T5 2022 budete používať šesťmiestne kódy (tento šesťmiestny kód je totožný 

s kódom pre T9 2022). Kód Vašej školy je uvedený v ľavom hornom rohu tohto listu. Kód 

je potrebné zadať v školskom informačnom systéme ešte pred odoslaním údajov, resp. pred 

potvrdením neúčasti na T5 2022. 

Okrem vyššie uvedeného Vás žiadame, aby ste priebežne sledovali našu webovú stránku, 

na ktorej budú postupne zverejňované všetky materiály, organizačné pokyny k administrácii 

T5 2022 a iné informácie súvisiace s testovaním. 

 

 

Vopred ďakujeme za aktívnu spoluprácu. 

 

S pozdravom 

 
PhDr. Romana Kanovská 

riaditeľka 
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