
Výběrové zjišťování výsledků žáků 5. ročníku ZŠ 2017  

Termín 
V ZŠ Jandusů proběhne testování v týdnu od 22.5.-26.5.2017 následovně: 

Pondělí 22.5.2015 test Český jazyk 

 5.A od 8:00 – 9:15 

 5.B od 9:30 – 10:45 

 5.C od 11:00 – 12:15 

Úterý 23.5.2015 test Kombinované výchovy 

 5.A od 8:00 – 9:15 

 5.B od 9:30 – 10:45 

 5.C od 11:00 – 12:15 

Středa 24.5.2015 test Anglický jazyk 

 5.A od 8:00 – 9:15 

 5.B od 9:30 – 10:45 

 5.C od 11:00 – 12:15 

Čtvrtek 25.5.2015 – pátek 26.5.2017 náhradní termíny pro nepřítomné 

Vyloučení z testování.  
Účast žáků v testování je povinná, pokud nejsou řádně omluveni z výuky pro celou dobu určenou na 

testování.   

Obecná informace žákům (cíl a průběh testování)  
Hlavním cílem  tohoto       výběrového  testování je      získat  informaci  o  dosažené  úrovni  v oblasti 

jazykové gramotnosti     –  výsledky   budou  užitečné  pro  vás,  pro  školu  i pro stát. Aby taková  

informace  ale  byla  věrohodná,  je  třeba  k  testování  přistoupit  odpovědně,  test  řešit  poctivě,  

soustředěně  a  odpovědi  zbytečně  nehádat. Úlohy odpovídají minimálním požadavkům v jednotlivých 

vyučovacích předmětech – řada úloh pro vás bude snadná, jiné třeba obtížnější, cílem je ale zjistit, co 

umíte, a nikoli, jak úspěšně jste tipovali. K řešení úloh nebudete potřebovat nic zvláštního. Můžete si 

dělat poznámky na papír. Nic dalšího na lavici být nesmí.  

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

 na test je dostatek času  –  60/75  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;  

 zadávající učitel žákům sdělí, jak se mají zachovat, až ukončí test a odpoví na anketní otázky (zda 

mají  zůstat na místě, nebo v tichosti opustit učebnu dle rozhodnutí školy)  

 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. 

Škola zvolila frontální reprodukci poslechu.  
Několik prvních úloh se vztahuje k poslechovému úryvku  –  úryvek uslyšíte všichni společně, pustím 

jej ve chvíli, kdy současně všichni zahájíte test. Úryvek ke každé úloze uslyšíte dvakrát, mezi 

jednotlivými úlohami budete mít prostor na zaznamenání odpovědi. Před spuštěním poslechu budete 

mít chvíli času na přečtení instrukcí k první úloze. Poslouchejte pozorně, během reprodukce poslechu 

nebude možné klást dotazy, ani poslech přerušovat. Podle instrukcí v úryvku přecházejte postupně k 

jednotlivým úlohám.  

Aby na řešení úloh měli všichni žáci stejně dlouhý čas, je třeba, aby po vložení přístupových údajů k 

testu zahájili všichni žáci test současně. Jakmile žáci test spustí, zadávající učitel vyčká asi půl minuty, 

až si žáci přečtou instrukce k první úloze, a poté spustí zvukový záznam. Pokud je třeba, upraví hlasitost, 

jinak ale nijak do reprodukce záznamu nezasahuje. Po konci poslechové části (zazní přímo v úryvku) 

záznam vypne a nechá žáky řešit další úlohy v testu. 

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. 

 

ČŠI – Česká školní inspekce 

https://set.csicr.cz/vysledky

