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P h D r .  O n d ř e j  A n d r y s ,  M A E  

n á m ě s t e k  ú s t ř e d n í h o  š k o l n í h o  i n s p e k t o r a  

 

V Praze dne 30. 11. 2016 

Čj.: ČŠIG-4953/16-G2 

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, 

dopisem ze dne 17. 8. 2016, který je k dispozici také na nástěnce systému InspIS SET –zde–, jste byli 

informováni, že Vaše 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 5. a 9. ročníků ZŠ prostřednictvím inspekčního systému elektronického testování (InspIS 

SET). Tento dopis obsahuje rovněž informace o podobě, zaměření, cílech a přínosech zjišťování 

výsledků vzdělávání pro žáky, jejich rodiče, školy i stát. 

V každé škole zařazené do vzorku budou ověřovány výsledky žáků buď na úrovni 5. ročníku, nebo 

na úrovni 9. ročníku ZŠ (na žádné škole nebudou testovány zároveň oba ročníky). Informace 

o tom, ve kterém ročníku se výběrové zjišťování výsledků uskuteční právě ve Vaší škole a jaká 

trojice testů bude ve Vaší škole použita (tedy na co bude zjišťování ve Vaší škole zaměřeno), 

naleznete po přihlášení v systému InspIS DATA –zde–. Tato informace je navíc doplněna o přehled 

základních kroků realizace výběrového zjišťování včetně termínů jejich provedení. Ke každému 

kroku přípravy obdržíte v dostatečném časovém předstihu podrobnější informace včetně návodů, jak 

příslušný krok realizovat, po dobu realizace každého kroku bude školám k dispozici také bezplatná 

telefonická linka podpory 800 409 999. 

Účast škol zařazených do vzorku pro výběrové zjišťování je povinná, ve výjimečných 

a odůvodněných případech (např. vážné organizační nebo technické důvody) je však možné školu 

z účasti uvolnit. Prvním krokem příprav výběrového zjišťování je tedy potvrzení účasti školy, 

případně zaslání žádosti o uvolnění školy formou vyplnění jednoduchého formuláře v systému InspIS 

DATA. Instrukce k přístupu do formuláře naleznete v přiloženém manuálu. S ohledem na další 

navazující kroky příprav výběrového zjišťování je nutné nejpozději do 13. 1. 2017 účast školy 

potvrdit, případně požádat o uvolnění z výběrového zjišťování (vyjádření k žádosti o uvolnění bude 

škole zasláno nejpozději do 20. 1. 2017). Výčet opodstatněných důvodů žádosti o uvolnění školy 

z výběrového zjišťování je součástí zmiňovaného formuláře, každá žádost bude posuzována 

individuálně. Naopak neúčast jednotlivých žáků při testování se řídí standardními pravidly omlouvání 

neúčasti ve vzdělávání (§ 50 školského zákona) a není třeba ji České školní inspekci nijak hlásit. 

S přípravou a realizací výběrového zjišťování je spojeno několik úkonů, které je třeba na úrovni školy 

provést. Věříme však, že vynaložené úsilí Vám bude kompenzováno relevantní a dobře využitelnou 

zpětnou vazbou o výsledcích vzdělávání Vašich žáků. 

S poděkováním za součinnost a s pozdravem 

 

 

https://set.csicr.cz/nastenka/
https://inspis.csicr.cz/app/reports_framework_onereport.aspx?x31id=1235

