
Informace o výběrovém zjišťování výsledků žáků 

  

   Naše škola byla zařazena do vzorku škol, ve kterých bude ve školním roce 2016/2017 

(v termínu od 9. do 26. května 2017) provedeno výběrové zjišťování výsledků žáků na 

úrovni 9. ročníků ZŠ prostřednictvím inspekčního systému elektronického testování (InspIS 

SET).  

    Na našem gymnáziu se konkrétně jedná o třídu 4. A8, která bude testována z předmětů 

Matematika, Anglický jazyk a Zeměpis.  

  Účast škol zařazených do vzorku pro výběrové zjišťování je povinná 

  Neúčast jednotlivých žáků při testování se řídí standardními pravidly omlouvání neúčasti ve 

vzdělávání.  

  Délka každého testu je 75 minut. Za každým testem následuje žákovský dotazník, jehož 

vyplnění bude trvat asi 10 minut. 

 Před zahájením řešení úloh musí být žáci seznámeni s obecnými instrukcemi (zhruba 5 

minut), obdržet přístupové údaje k testu (přihlašovací kód a heslo) a zadat je pro přihlášení do 

aplikace (zhruba 5 minut). Cvičný test (tutoriál), který demonstruje technickou podobu úloh, 

trvá žákům zpravidla maximálně 10 minut; realizace tohoto cvičného testu však není 

rozhodně nezbytná 

 Pomůcky. K řešení testu žáci obecně nic nepotřebují, některým žákům může být užitečná 

tužka a papír na poznámky (záleží na individuálních zvycích žáků při řešení úloh, zejména v 

testech matematiky 

 Na začátku některých testů z anglického jazyka jsou zařazeny úlohy, jejichž řešení se 

vztahuje k obsahu poslechového úryvku.  

Přístupové údaje pro žáky. Aby žák mohl řešit test, musí po spuštění testovací aplikace 

zadat přístupové údaje (dva šestipísmenné řetězce – přístupový kód identifikuje test pro 

konkrétního žáka, heslo slouží k rozšifrování testu). 

 

Instrukce k ostrému testu 

Až dostanete přístupové údaje k ostrému testu a zahájíte práci, mějte na paměti, že:  

- na test je dostatek času – 75 minut, není třeba být nervózní a spěchat, stihnete se věnovat 

všem úlohám i zkontrolovat si na konci svá řešení;  

- testem se můžete pohybovat tam i zpět, vracet se k vynechaným úlohám, měnit řešení u již 

vybraných odpovědí atd.;  

- za každou správnou odpověď body získáváte, za chybnou odpověď se nic neodečítá; pokud 

správnou odpověď neznáte, netipujte – zkreslili byste tím svůj výsledek;  

- dávejte pozor na to, kdy máte vybrat jednu správnou odpověď (odpovědi označené 

kroužkem), a kdy označit všechny správné odpovědí (odpovědi označené čtverečkem);  

- úlohy mohou vycházet z textu, grafu nebo obrázku zobrazeného před otázkou – vždy se 

ujistěte, že jej vidíte celý, případně si jej zobrazte posuvníkem na pravém okraji obrazovky, 

pomoci vám mohou i oranžovo-bílé šipky při pravém okraji obrazovky (jakmile se objeví, 

znamená to, že pod nebo nad okrajem obrazovky je část úlohy);  

- jakmile kliknete na tlačítko „Ukončit test“ a potvrdíte, nebudete se již moci k řešení úloh 

vrátit – nezabývejte se jím proto dříve, než budete mít všechny úlohy vyřešené a zkontrolované 

(ukončený test nelze spustit podruhé);  

- na konci testu každý zodpovíte ještě několik otázek obecného žákovského dotazníku;  

- pět minut před koncem doby určené na řešení úloh vás upozorním, že zbývá posledních 5 

minut času – v něm byste se měli věnovat již především kontrole vašich odpovědí;  

- pokud byste někdo měl v průběhu řešení testu nějaký obecný problém (např. nefungující 

počítač, nevolnost nebo jinou potíž), nevykřikujte, ale zvednutím ruky mě přivolejte;  



-  neztraťte lístek s přihlašovacími údaji – pomocí nich se dostanete na internetovou stránku 

se zobrazením vašich výsledků, adresa stránky s přístupem k výsledkům je 

https://set.csicr.cz/vysledky ;  

 

 

Instrukce k poslechu  

Několik prvních úloh se vztahuje k poslechovému úryvku – ten si sami přímo v úloze spustíte z 

ovládacího panelu přehrávače. Každý poslechový úryvek si můžete pustit dvakrát, ale ne 

vícekrát. Po vyřešení poslední úlohy s poslechem odložte sluchátka a pokračujte v řešení 

zbylých úloh testu.  

Pět minut před vypršením času vyhrazeného na řešení úloh testu zadávající učitel 

upozorní žáky, že zbývá posledních 5 minut času.  

Po uplynutí 75 minut se test sám ukončí (případně jej může před vypršením této doby ukončit 

žák kliknutím na tlačítko „Ukončit test“, nebo kliknutím na tlačítko „Další“ na stránce 

poslední úlohy). Žákům se zobrazí anketní otázky žákovského dotazníku, po jejichž 

zodpovězení pro ně řešení testu skončilo.  

Výsledky  
   První stručné vyhodnocení testu (podíl správných odpovědí) se žákům zobrazí ihned po 

ukončení testu. Další, podrobnější výsledky žáci najdou na stránce https://set.csicr.cz/vysledky 

– pro přístup použijí přístupové údaje stejné jako k testu. 


