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HARMONOGRAM VÝBĚROVÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU 
 

Termín testování: 17. 5. 2017 – 19. 5. 2017 

 
Délka testování 
Délka každého testu je 75 minut. Za každým testem následuje žákovský dotazník, jehož vyplnění bude žákům 
trvat asi 10 minut. Na provedení každého testu jsou proto vyhrazeny celé dvě vyučovací hodiny. 
Před zahájením řešení úloh budou žáci seznámeni s obecnými instrukcemi (zhruba 5 minut), obdrží přístupové 
údaje k testu (přihlašovací kód a heslo), které zadají pro přihlášení do aplikace (zhruba 5 minut). Cvičný test 
(tutoriál), který demonstruje technickou podobu úloh, trvá maximálně 10 minut; realizace tohoto cvičného 
testu však není rozhodně nezbytná. 
Žáci, kteří budou s řešením úloh hotovi dříve, než vyprší celkový vyhrazený čas, se přesunou do druhé třídy 
v ročníku, příp. mohou zůstat v testovací místnosti a zadávající učitel zajistí, aby nenarušovali další průběh 
testování. 
 
Pomůcky pro žáky a další pokyny 
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). Papíry, na které si žáci dělali poznámky, zůstanou po 
ukončení testování v učebně a žáci je neodnáší (na konci testování je sesbírá zadávající učitel).  
 
Opuštění učebny 
Pokud v průběhu testování bude některý žák nucen opustit učebnu (použití WC, nevolnost apod.), může mu to 
zadávající učitel umožnit při dodržení interních pravidel školy a za podmínky, že žák neodejde z učebny s 
poznámkovými papíry ani s mobilním telefonem či jiným komunikačním prostředkem. Žádoucí není odchod více 
žáků současně.  
 
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. Až do ukončení výběrového zjišťování je třeba brát zobrazené výsledky jako předběžné – 
mohou se drobně měnit například z důvodu přehodnocení správnosti zadaných částečně otevřených odpovědí, 
které mohly být původně automaticky označeny za chybné (zpětné uznávání některých překlepů apod.). 
Konečné výsledky budou na stejné adrese dostupné po 5. 6. 2017. 
 
Pokyny pro učitele 
ZADÁVAJÍCÍ UČITELÉ JSOU URČENI V TABULCE. 
Zadávající učitel má k dispozici celý poslechový úryvek (jeden pro všechny relevantní úlohy), který je uložen na 
školním serveru. Přesné umístění oznámí ZU vedení školy. 
Více informací pro žáky i učitele je k dispozici na webu školy – materiál Podrobné pokyny pro zadávající učitele. 

 

Datum Test Třída Čas Zadávající Místo 

17. 5. Český jazyk IX.A 8:00 – 9:40
 

Folber, Skučková (střídá Divišová) učebna č. 11 

 Český jazyk IX.B 9:55 – 11:35 Mouchová, Marvanová (střídá 
Pešková) 

učebna č. 11 

18. 5. Informační gramotnost IX.A 8:00 – 9:40
 

Emingerová (střídá Skučková) učebna č. 11 

 Informační gramotnost IX.B 9:55 – 11:35 Mouchová (střídá Folber) učebna č. 11 

19. 5. Anglický jazyk IX.A 8:00 – 9:40
 

Skučková (střídá Fridrichová) učebna č. 11 

 Anglický jazyk IX.B 9:55 – 11:35 Fridrichová učebna č. 11 

 
V Rakovníku 12. 5. 2017 
 
 

Mgr. Karel Folber, ředitel školy 


