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V Praze dne 14. 3. 2012 
Čj.: ČŠIG-930/12-G3 

Upřesnění k povinnosti škol účastnit se celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků 
na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol 

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, 

jak jsme Vás již informovali, ministr školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásil dne 7. 2. 2012, 
v souladu s příslušnými ustanoveními § 171 školského zákona, Program zjišťování výsledků 
vzdělávání - Zjišťování výsledků vzdělávání Českou školní inspekcí v roce 2012 (č. j. MSMT-
4849/2012-K1). 

V důsledku toho je účast škol na první celoplošné generální zkoušce ověřování výsledků žáků 
na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol ve dnech 21. 5. 2012 - 8. 6. 2012 povinná.  

Z objektivních důvodů však může Česká školní inspekce školu z této povinnosti uvolnit.  

Důvody pro uvolnění mohou být např. následující (nejde samozřejmě o úplný výčet): 

- Škola nemá žáky v 5. a 9. ročníku 
- Škola má pouze PC s operačním systémem Windows 2000 a starší nebo verzí Linuxu, která 

není podporována 
- Jedná se o školu při zdravotnickém zařízení, kde je pobyt konkrétních žáků dočasný, 

dynamický a předem neodhadnutelný 
- Škola má pouze žáky se SVP  
- Jiné technické problémy – škola dočasně nevyužívá vlastní prostory, nemá žádná PC, apod. 

Důvodem naopak není, že si škola např. zaplatila komerční testy.  

Pokud Vaše škola splňuje některý z výše uvedených důvodů pro uvolnění z povinnosti účastnit se 
generální zkoušky, žádáme Vás o vyplnění přiloženého formuláře a o jeho zaslání na adresu 
podpora59@csicr.cz. Česká školní inspekce Vám potvrdí přijetí zprávy a z účasti na celoplošné 
generální zkoušce budete tímto krokem uvolněni. 

Pokud se domníváte, že Vaše škola disponuje jiným objektivním důvodem pro uvolnění 
z povinnosti, je třeba tento důvod s Českou školní inspekcí konzultovat. Pro konzultace týkající se 
posouzení objektivity jiných důvodů, než jsou důvody výše uvedené, zašlete prosím zprávu opět 
na adresu podpora59@csicr.cz. V případě našeho kladného vyjádření pak rovněž zašlete přiložený 
formulář. 

Závěrem připomínáme, že o účasti žáků se SVP na celoplošné generální zkoušce rozhoduje 
výhradně ředitel školy (tyto žáky jednoduše nezadá do IDM). 

Děkujeme za pochopení a spolupráci. 

 

  Mgr. Olga Hofmannová v. r. 
 ústřední školní inspektorka 
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