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Informácie pre rodičov a zákonných zástupcov o 
neformálnom meraní kompetencií (IKM) v zimnom semestri 
2021/22  

 
 
Vážení rodičia a opatrovníci!  
 

V novembri 2021 sa všetci žiaci 7. ročníka zúčastnia na prieskume svojich kompetencií v čítaní v 
nemeckom jazyku, matematike a čítaní/počúvaní v anglickom jazyku. Použije sa nástroj IKM - 
neformálne meranie kompetencií, ktorý sa už dlhé roky používa vo väčšine škôl. 

Čo je IKM? 

IKM jednoducho a spoľahlivo hodnotí úroveň vedomostí žiakov 7. ročníka v oblasti čítania v 
nemeckom jazyku, matematiky a čítania/počúvania v anglickom jazyku.  

Pomocou IKM získavajú učitelia dôležité informácie o stave učenia sa celej triedy, ako aj 
jednotlivých žiakov, ktoré dopĺňajú ich vlastné pozorovania a záznamy. Na základe toho môžu 
učitelia vyvodiť dôležité závery pre plánovanie aktuálneho a nasledujúceho vyučovacieho roka a 
poskytnúť žiakom cielenú podporu v ďalšom procese učenia. 

V dôsledku pandémie COVID-19 bola prevádzka tried v školských rokoch 2019/20 a 2020/21 
poznačená značnými problémami. Práve preto ICM v roku 2021 ponúka pedagógom dôležitú 
podporu pri získavaní novej sebadôvery, poskytovaní cielenej podpory žiakom a v prípade 
potreby pri doháňaní vynechaného učiva. 

Kedy a ako sa koná IKM z nemeckého čítania, matematiky a anglického 
čítania/počúvania? 

» Obdobie: 8. - 26. november 2021 (dátumy určí vedenie školy). 
» Trvanie: približne 1 vyučovacia hodina na oblasť kompetencií  
» Realizácia príslušným učiteľom predmetu (nemčina, matematika, angličtina) 
» COVID-19: dodržiavajú sa všetky aktuálne ochranné opatrenia platné v škole 

Čo sa stane s výsledkami? 

Učitelia zodpovední za vaše dieťa dostanú výsledky bezprostredne po ich vykonaní a zvážia ich 
spolu s vlastnými pozorovaniami. Potom máte ako rodič alebo zákonný zástupca možnosť 
dozvedieť sa o výsledkoch svojho dieťaťa počas konzultačných hodín alebo konzultačného dňa, 
ako aj spolu s dieťaťom a zodpovedným učiteľom sformulovať vzdelávacie ciele a dohodnúť sa na 
ďalšom postupe.  
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Výsledky sa využívajú na plánovanie vyučovacích hodín a individuálnu podporu. Nie sú zahrnuté 
do hodnotenia výkonnosti.  

Ochrana údajov 

Pri vykonávaní ICM zo strany IQS sa prísne dodržiavajú všetky právne požiadavky platného 
zákona o ochrane údajov. Ďalšie informácie o ochrane údajov nájdete na adrese 
https://www.iqs.gv.at/services/datenschutzinformation/ikm-datenschutz. Ak máte akékoľvek 
otázky týkajúce sa ochrany údajov, obráťte sa na datenschutz@iqs.gv.at. 

Ďalšie informácie a kontakt 

Viac informácií o ICM v prechodnom roku 2021, ako aj o budúcich nástrojoch iKMPLUS nájdete na 
stránke  

https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/bef/ikmplus.html 

https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/bef/ikmplus/ikm2021.html 

https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/bef/ikmplus/faq.html 

https://www.iqs.gv.at/IKM. 
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