Pokyny pre školského koordinátora
na organizačné zabezpečenie súťaže
29. novembra 2018
V tomto dokumente nájdete všetko, čo je potrebné vykonať pred administráciou súťaže a po jej ukončení. Veríme,
že vám uľahčí prácu pri organizácii súťaže na vašej škole.
1.

2.

Skontrolujte obsah zásielky podľa sprievodného listu. Ak v zásielke niečo chýba, skontaktujte
sa s nami telefonicky na 02 / 6382 4952, alebo
e-mailom expert@talentida.sk.

3.

Súťažiaci budú identifikovaní podľa čiarových
kódov. Každý žiak musí na začiatku administrácie dostať prúžok s jedným štítkom, na ktorom
sa vyplňuje meno, a s dvomi identickými čiarovými kódmi (obr.). Skontrolujte, či je pod čiarovým kódom uvedený kód vašej školy.

Organizačne zabezpečte administráciu súťaže
vo štvrtok 29. novembra 2018 v dopoludňajších hodinách a vyberte učebne, v ktorých sa bude súťaž konať.

•

•

Všetci súťažiaci jednej školy musia písať
testy v rovnakom čase. Na vypracovanie
testov majú všetci rovnaký čas – 60 minút.
Na súťaž je potrebné vyčleniť dve
vyučovacie hodiny vrátane prestávky
medzi nimi. (Počítajte cca 10 minút na
úvodné pokyny + 60 minút na prácu žiakov
+ 10 minút na zozbieranie a kontrolu hárkov
= 80 minút.)
Žiaci by mali byť od seba rozsadení v dostatočnej vzdialenosti. Ak je to možné, v každej lavici by mal sedieť iba jeden žiak. Pokiaľ to nie je možné, môžete usadiť vedľa
seba žiakov z rôznych kategórií. Pozor:
rovnaké testy majú kategórie EXPERT 7
a EXPERT 8, ďalej EXPERT 9, EXPERT G12,
EXPERT O12, a tiež aj EXPERT G34 a EXPERT
O34.

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

4.

Deň pred súťažou informujte prihlásených žiakov

•

o presnom čase a mieste konania súťaže

•

o tom, že pravidlá súťaže si môžu nájsť na
stránke www.sutazexpert.sk

•

o tom, že počas súťaže musia písať guľôčkovým perom s čiernou alebo tmavomodrou náplňou, nie je povolené písať ceruzkou, pentelkou, plniacim perom ani akýmkoľvek perom s červenou, zelenou alebo
svetlomodrou náplňou

•

o pomôckach, ktoré si musia priniesť (čierne pero), ktoré si môžu priniesť (kalkulačky), ako aj o tých, ktoré nebudú môcť používať (mobilné telefóny, notebooky, tablety, tabuľky, učebnice, zošity, mapy, knihy
a pod.)
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•

5.

6.

Činnosti školského koordinátora
bezprostredne po uskutočnení súťaže
8. Vyplnené odpoveďové hárky zoraďte podľa kategórií, kategórie nemusíte oddeľovať.

9. Vyplňte Protokol o dokumentoch zaslaných na vyDeň pred konaním súťaže je potrebné pripraviť
hodnotenie. Pred odoslaním si urobte jeho kópiu
materiály pre administrátorov: príslušné počty
a tú si uschovajte.
brožúr s testami, odpoveďových hárkov (OH),
čistých pomocných papierov (na poznámky 10. Najneskôr v piatok 30. novembra 2018 zašlite
všetky vyplnené OH spolu s protokolom na našu
a výpočty) a štítkov s čiarovými kódmi.
adresu:
Určte administrátorov testov (t. j. učiteľov, ktorí budú v jednotlivých učebniach zadávať testy)
a najneskôr deň pred konaním súťaže ich zaškoľte.

•

7.

o tom, že štartovné sa v prípade neúčasti
na súťaži žiakom nevracia. Namiesto neprítomného prihláseného žiaka však môže
súťažiť ktorýkoľvek iný žiak (aj v inej kategórii)

Každý administrátor musí dostať vlastnú
kópiu dokumentu Pokyny na zadanie testov. V prípade nedostatku si ho vytlačte zo
stránky www.sutazexpert.sk, kde ho nájdete v sekcii Učiteľ.

Talentída, n. o., EXPERT
P. O. Box 65, Vranovská 6
850 00 Bratislava 5.
Dodržte, prosíme, termín odoslania. Stačí omeškanie 2 – 3 škôl a súťaž nebude môcť byť vyhodnotená v sľúbenom termíne.
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 doporučene vo veľkej obálke.

V zásielke nájdete aj brožúru s testami pre kategóriu, do ktorej ste síce žiakov neprihlásili, ale 11. Dôkladne uschovajte vyzbierané štítky od sútakýchto žiakov na škole máte. Môžete ho pouťažiacich, na ktoré pri administrácii dopísali svoje
žiť pre prípadného náhradníka, pretože ten
meno. Iba na základe týchto štítkov budete vedieť
nemusí byť z rovnakej kategórie ako chýbajúci
zverejnené výsledky priradiť konkrétnym žiakom.
žiak. Ak máte v škole piatakov (na ZŠ) a do sú(Vo výsledkových listinách nebudú mená súťažiaťaže ste ich neprihlásili, v zásielke je priložených
cich, iba ich kódy.)
niekoľko brožúr pre kategóriu EXPERT 5. Minulý rok ešte súťažili medzi Všetkovedkami 12. Usporiadateľ zverejní čiastočné výsledky súťažiacich 21. decembra 2018 na webovej stránke
a tento rok sa ich prihlásilo do EXPERTa podwww.sutazexpert.sk, kompletné výsledky najnestatne menej. Možno si túto novinku niektoré
skôr 15. januára 2019. Výsledky škôl učitelia nájdu
školy nevšimli. Boli by sme neradi, keby ste pre
v sekcii Učiteľ / Výsledky žiakov.
nich nemali test, ak by o súťaž prejavili záujem.
Ďakujeme vám za spoluprácu a želáme vašim žiakom veľa úspechov v súťaži.
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