MATURITNÍ GENERÁLKA MAG´10 – REGISTRACE PŘIHLÁŠEK ŽÁKŮ DO
INFORMAČNÍHO SYSTÉMU CERTIS

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
vážené kolegyně a kolegové,

dovolte mi, abych Vás touto cestou upozornil, že v období od 16. do 30. června 2010 probíhá dle platného
harmonogramu maturitní generálky (MAG’10) registrace přihlášek žáků k simulované maturitní zkoušce.
Pokud má přihláška Vaší školy k maturitní generálce vyústit v to, že si žáci Vašich příštích maturitních
ročníků skutečně vyzkouší v rámci říjnové generálky budoucí maturitní testy a maturitní písemné práce, je
nutné, abyste do konce června provedli registraci jejich přihlášek do informačního systému CERTIS.
Přehledný postup registrace přihlášek najdete v přiloženém zkráceném manuálu. Plnou verzi uživatelské
příručky k IS CERTIS najdete v úvodním okně IS CERTIS (záložka Nápověda).
Dovolte mi několik zásadních poznámek a doporučení:
1.

Z ryze technických důvodů je termín uzávěrky registrace přihlášek žáků stanoven na 30. června,
nepřekročitelný. Ve 24:00 se registr přihlášených žáků uzavírá a jakékoli změny či doplnění
registrovaných přihlášek poté již nebudou možné ani v průběhu prázdnin, natož pak začátkem
následujícího školního roku. To je zásadní rozdíl proti zrušené generálce, plánované v minulém roce.

2.

Kvalita Vámi registrovaných údajů se promítne do všech operací a dokumentů, které budou výstupem
maturitní generálky. Pokud tedy např. zaregistrujete chybné jméno žáka či chybné rodné číslo, objeví
se tato chyba nejen na prezenčních listinách a záznamových arších výsledků zkoušek, ale rovněž na
výstupním dokumentu – protokolu o výsledcích zkoušek maturitní generálky.

3.

Konzistenci Vámi registrovaných údajů z velké části hlídá počítač. Na řadu potenciálních chyb však
nestačí. Proto každá Vámi registrovaná přihláška projde navíc „manuální“ kontrolou operátorů našeho
řídicího a dohledového centra. V případě, že výsledkem bude podezření na chybu v registraci, bude
náš operátor telefonicky kontaktovat Vámi pověřeného pracovníka. Nejen z tohoto důvodu proto
prosím nenechávejte ukončení přihlašování do IS CERTIS na poslední chvíli.

V případě, že Vám nebude v přiloženém manuálu cokoli jasné, nebo budete mít při registraci přihlášek
problém, s jehož řešením můžeme pomoci, neváhejte se obrátit na HELPDESK CERMATu MAG´10 na
telefonní číslo +420 224 507 507 nebo e-mailem na adresu info@novamaturita.cz.
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Vnímejte, prosím, tento dopis jako snahu o to, předejít případným nedorozuměním, k nimž by mohlo dojít
chybnou aplikací postupů z roku 2009 (například možnost opravit zadaná data začátkem září).

S díky za pochopení a s přáním hezkého dne

Pavel Zelený
CERMAT

V Praze dne 14. června 2010
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