
iKMPLUSInformácie pre rodičov a opatrovníkov

iKMPLUS na základnej škole

Drahí rodičia, drahí opatrovníci!
Na jar 2022 sa spustí meranie individuálnych kompetencií 
PLUS (iKMPLUS) pre 3. ročník základných škôl. Hodnotí úroveň 

učenia sa žiakov v predmetoch nemecký jazyk a matematika. 

Ukazuje, kde sa vaše dieťa momentálne nachádza a kde sa 

môže ďalej zlepšovať. 

Výsledky poskytujú učiteľom ďalšie informácie o ich žia-

koch. To im pomáha podporovať vaše dieťa individuálne 
a pri učení. Výsledky tiež pomáhajú učiteľom zamyslieť sa 

nad svojím vyučovaním a rozvíjať ho. Školy využívajú tieto 

informácie na priebežný rozvoj kvality školy.

Výsledky nie sú zahrnuté do hodnotenia. Neslúžia 
ako základ pre prijatie na strednú školu. 

Ako funguje iKMPLUS?
V rámci iKMPLUS dostávajú deti zošity s úlo-

hami z nemčiny a matematiky, s ktorými 

pracujú počas jednej vyučovacej hodiny.

iKMPLUS sa uskutoční na všetkých základných školách v ob-

dobí od 20. apríla do 10. mája 2022. Presné termíny určujú 

učitelia a vedenie školy. Termíny sa dozviete priamo od 

zodpovedného učiteľa alebo vedenia školy. 

Na niekoľkých vybraných školách sa iKMPLUS koná pred veľ-

konočnými prázdninami. Vykonávajú ju špeciálne vyškolené 

osoby a slúži ako opatrenie na zabezpečenie kvality.

Dostanem výsledky svojho dieťaťa?
Každé dieťa, ktoré sa zúčastňuje na iKMPLUS, dostane od zod-

povedného učiteľa tzv. kód spätnej väzby. Pomocou tohto 

kódu si môžete vyvolať výsledky svojho dieťaťa priamo online. 

Kód sa žiakom rozdá hneď, ako budú k dispozícii výsledky. 

So všetkými zhromaždenými údajmi sa zaobchádza s ma-

ximálnou starostlivosťou a v súlade so všetkými zákonnými 

požiadavkami. Len zodpovedný učiteľ a vedenie školy môžu 

výsledky spojiť s menom príslušného dieťaťa. Okrem toho 

si výsledky vášho dieťaťa nemôže nikto pozrieť. Výsledky 

sa nesmú odovzdať ani iným školám.

Viac informácií o ochrane údajov nájdete na https://www.

iqs.gv.at/datenschutz-ikmplus-schueler. 

Čo sa teraz stane s výsledkami?
Výsledky iKMPLUS s vami prediskutujeme na stretnutí KEL 

(stretnutie dieťa-rodič-učiteľ) alebo na konzultačnom dni 

pre rodičov. Vy a vaše dieťa sa dozviete viac o výsledkoch 

a spolu so zodpovedným učiteľom sa dohodnete na ďalších 

vzdelávacích cieľoch a konkrétnych krokoch pre vaše dieťa.

Pozvánku na pohovor dostanete v dostatočnom predstihu 

od zodpovedného učiteľa alebo riaditeľa školy.

Kde nájdem ďalšie informácie? 
Aktuálne informácie nájdete na webovej stránke IQS (Inšti-

tút federácie pre zabezpečenie kvality v rakúskom školskom 

systéme), ako aj na webovej stránke BMBWF: 

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

https://www.bmbwf.gv.at/Themen/

schule/bef/ikmplus.html

Tu nájdete aj informácie pre rodičov o iKMPLUS na základnej 

škole preložené do iných jazykov:

https://www.bmbwf.gv.at/Themen/

schule/bef/ikmplus/ikmplus_elterninfo_

ss2022.html 

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania údajov 

a právneho základu, môžete sa obrátiť aj na úradníka pre 

ochranu údajov spoločnosti IQS: 

datenschutz@iqs.gv.at
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