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iKMPLUS na strednom stupni I 
 
Vážení rodičia a zákonní zástupcovia! 
Na jeseň 2022 sa začne individuálne meranie kompetencií PLUS (iKMPLUS) pre 7. školský ročník. Zistí 
úroveň učenia žiakov a žiačok v predmetoch nemčina, matematika a angličtina. Ukáže, kde sa Vaše 
dieťa momentálne nachádza a v čom sa môže zlepšiť. Výsledky poskytnú učiteľom ďalšie informácie o 
ich žiakoch a žiačkach. Tie im pomôžu pri individuálnej podpore Vášho dieťaťa a takisto pri 
vyučovaní.  

Výsledky pomôžu učiteľom aj tým, že môžu reflektovať svoje vyučovanie a ďalej sa rozvíjať. Školám 
slúžia tieto informácie na priebežný rozvoj školských kvalít. Výsledky nemajú vplyv na známky. 
Neslúžia ako podklad pre prijatie na ďalšiu školu. 

Ako prebieha iKMPLUS? 

V rámci iKMPLUS rieši Vaše dieťa úlohy z nemčiny, matematiky a angličtiny. Úlohy sa vykonávajú 
ONLINE a trvajú cca jednu vyučovaciu hodinu pre každý predmet. 

iKMPLUS sa uskutočňuje na všetkých stredných školách a všeobecných vyšších školách od 21. 
novembra do 20. decembra 2022. Presné termíny stanovia učitelia a vedenie školy. Termíny sa 
dozviete priamo od príslušných učiteľov alebo od vedenia školy. Na zopár vybraných školách sa 
iKMPLUS uskutoční skôr. Budú ho vykonávať špeciálne vyškolené osoby a poslúži ako opatrenie pre 
zabezpečenie kvality. 

Dostanem výsledky svojho dieťaťa? 

Každé dieťa, ktoré sa zúčastní na iKMPLUS, dostane od príslušného učiteľa takzvaný spätný 
prihlasovací kód. S týmto kódom môžete otvoriť online výsledky Vášho dieťaťa. Kód sa rozdá žiačkam 
a žiakom ihneď ako budú k dispozícii výsledky. 

Všetky získané údaje budú spracované s najvyššou starostlivosťou a pri dodržaní všetkých zákonných 
predpisov. Výsledky s menom príslušného dieťaťa si bude môcť spojiť iba príslušný učiteľ a vedenie 
školy. Okrem nich nemôže nahliadnuť do výsledkov Vášho dieťaťa nikto iný. Výsledky sa nesmú 
odovzdávať ani iným školám.  

Bližšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete na stránke https://www.iqs.gv.at/datenschutz-
ikmplus-schueler.  
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Čo bude ďalej s výsledkami? 

Pri spoločnom rozhovore sa Vy a Vaše dieťa dozviete viac informácií o výsledkoch a spoločne s 
príslušným učiteľom si dohodnete ďalšie vzdelávacie ciele a konkrétne kroky pre Vaše dieťa. Pozvanie 
na rozhovor dostanete včas od príslušného učiteľa, resp. vedenia školy.  

Kde nájdem ďalšie informácie? 

Aktuálne informácie nájdete priebežne na webovej stránke IQS (Inštitút spolky pre 

zabezpečenie kvality v rakúskom školskom systéme) a takisto 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 strednom stupni I preložené aj do ďalších 
jazykov: https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/schulrecht/erlaesse/ikmplus2022_sst7.html 

V prípade otázok o spracovaní údajov a zákonných podkladoch sa môžete obrátiť na prevádzkovateľa 
IQS:  
datenschutz@iqs.gv.at 

https://www.iqs.gv.at/ikmplus
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/bef/ikmplus.html
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/schulrecht/erlaesse/ikmplus2022_sst7.html

