

Pokyny pre školského koordinátora
na organizané zabezpeenie súaže
30. novembra 2017

V tomto dokumente nájdete všetko, o je potrebné vykona pred administráciou súaže a po jej ukonení. Ak budete poda neho postupova, výrazne vám to uahí organizáciu súaže na vašej škole.
1.

2.

Prekontrolujte obsah zásielky poda zoznamu
v sprievodnom liste. Ak v zásielke nieo chýba,
ihne sa s nami skontaktujte telefonicky na 02 /
6382 4952, alebo e-mailom: expert@talentida.sk.

3.

Súažiaci budú identifikovaní poda iarových
kódov. Každý žiak musí na zaiatku administrácie dosta prúžok s jedným štítkom, na ktorom
sa vypluje meno, a s dvomi identickými iarovými kódmi (obr. v spodnej asti). Žiakom ich
možno rozda ubovone, bez ohadu na kategóriu a na triedu. Odporúame vám nastriha
hárky s iarovými kódmi na vodorovné prúžky
predtým, ako ich budete rozdáva administrátorom. Tiež skontrolujte, i je pod iarovým
kódom uvedený kód vašej školy.

Dohodnite s vedením školy organizané zabezpeenie administrácie súaže vo štvrtok
30. novembra 2017 v dopoludajších hodinách
a vyberte uebne, v ktorých sa bude súaž kona.

•

•

Všetci súažiaci jednej školy musia písa
testy v rovnakom ase. Na vypracovanie
testov majú všetci rovnaký as – 60 minút.
Na súaž je potrebné vyleni dve
vyuovacie hodiny vrátane prestávky
medzi nimi. (Poítajte cca 15 minút na
úvodné pokyny + 60 minút na prácu žiakov
+ 10 minút na zozbieranie a kontrolu hárkov
a krátky dotazník = 85 minút.)
Žiaci by mali by od seba rozsadení v dostatonej vzdialenosti. Ak je to možné, v každej lavici by mal sedie iba jeden žiak. Pokia to nie je možné, môžete zmieša žiakov
z rôznych kategórií v jednej uebni. Pozor:
na ZŠ píšu rovnaký test šiestaci a siedmaci
a rovnako ôsmaci a deviataci. Na SŠ píšu
rovnaký test prváci a druháci a rovnako aj
tretiaci a štvrtáci.

V súlade so zákonom o ochrane osobných údajov usporiadate pri vyhodnocovaní výsledkov
nepríde do kontaktu s menami žiakov.

•

4.

Pripravte pre žiakov isté papiere na poznámky alebo pomocné výpoty. Tieto papiere nebudú súažiaci na konci odovzdáva.

Niekoko dní pred súažou informujte prihlásených žiakov

•
•
•

o presnom ase a mieste konania súaže
o tom, že pravidlá súaže si môžu nájs na
stránke www.sutazexpert.sk
o tom, že poas súaže musia písa guôkovým perom s iernou alebo tmavomodrou náplou, nie je povolené písa ceruzkou, pentelkou, plniacim perom ani akýmkovek perom s ervenou, zelenou alebo
svetlomodrou náplou
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•

•

5.

De pred konaním súaže je potrebné pripravi
materiály pre administrátorov: príslušné poty
brožúr s testami, odpoveových hárkov (OH),
istých pomocných papierov, štítkov s iarovými kódmi a dotazníkov.

•
6.

7.

8.

innosti školského koordinátora
o pomôckach, ktoré si musia prinies (ierbezprostredne po uskutonení súaže
ne pero), ktoré si môžu prinies (kalkulaky), ako aj o tých, ktoré nebudú môc pou9. Vyplnené odpoveové hárky zorate poda katežíva (mobilné telefóny, notebooky, tablegórií, kategórie nemusíte oddeova.
ty, tabuky, uebnice, zošity, mapy, knihy
a pod.)
10. Vyplte Protokol o dokumentoch zaslaných na vyhodnotenie. Pred odoslaním si urobte jeho kópiu
o tom, že štartovné sa v prípade neúasti
a tú si uschovajte.
na súaži žiakom nevracia. Namiesto neprítomného prihláseného žiaka však môže 11. Najneskôr v piatok 1. decembra 2017 zašlite všetsúaži ktorýkovek iný žiak (aj v inej kateky vyplnené OH spolu s protokolom a vyplnenými
górii)
dotazníkmi na našu adresu:

Ak budete ma aj napriek rezerve nedostatok materiálov, použite fotokópie.

Talentída, n. o.,
P. O. Box 65, Vranovská 6
850 00 Bratislava 5.
Aby mohli by OH strojovo spracované, nesmú sa
prehýba ani kri. Vložte ich do tvrdšieho obalu
(najlepšie do toho, v ktorom ste ich dostali)
a odošlite ich vo vekej obálke. Zásielku pošlite doporuene prostredníctvom Slovenskej pošty.

Urte administrátorov testov (t. j. uiteov, 12. Dôkladne uschovajte vyzbierané štítky od súktorí budú v jednotlivých uebniach zadáva
ažiacich, na ktoré pri administrácii dopísali svoje
testy) a najneskôr de pred konaním súaže
meno. Iba na základe týchto štítkov budete vedie
ich zaškote.
zverejnené výsledky priradi konkrétnym žiakom.
(Vo výsledkových listinách nebudú mená súažia• Každý administrátor musí dosta vlastnú
cich, iba ich kódy.)
kópiu dokumentu Pokyny na zadanie testov. Ak vám nepostaujú zaslané výtlaky 13. Usporiadate zverejní iastoné výsledky súažiacich 21. decembra 2017 na webovej stránke
tohto dokumentu, rozmnožte ho, prípadne
www.sutazexpert.sk, kompletné výsledky najnevytlate zo stránky www.sutazexpert.sk,
skôr 9. januára 2018. Výsledky škôl uitelia nájdu
kde ho nájdete v sekcii Uite.
v sekcii Uite / Výsledky žiakov.
Niektorí žiaci kategórií EXPERT 8 alebo
EXPERT 9 prejavili záujem o tému Góly, body,
akujeme vám za spoluprácu a želáme vašim žiasekundy (GBS), ktoré ponúkame až stredoškolkom, aby boli v súaži úspešní.
ským kategóriám. Preto majú základné školy
v zásielke pribalené aj dva testy pre kategórie
G12, O12. Poda záujmu žiakov si z témy GBS
urobte kópie. Rovnako postupujte, ak by žiaci
z kategórie EXPERT 7 mali záujem o tému Do
you speak English?.
V zásielke nájdete aj test pre kategóriu, do ktorej ste síce žiakov neprihlásili, ale takýchto žiakov na škole máte. Použite ho pre prípadného
náhradníka, pretože ten nemusí by z rovnakej
kategórie ako chýbajúci žiak.
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