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ÚVOD
Tento dokument slouží jako stručný návod pro přihlášení škol a jejich žáků k projektu MAG´10 (tj. zadání žáků a
jimi vybraných zkoušek do informačního systému CERTIS (IS CERTIS).
Pro zadání žáků jsou nezbytné tyto údaje: jméno, příjmení, datum narození, místo narození a žákem zvolené
zkoušky včetně požadavku na úroveň obtížnosti.
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1

VSTUP DO IS CERTIS

1.1

PODMÍNKY PRO ÚSPĚŠNÉ PŘIHLÁŠENÍ A POUŽÍVÁNÍ IS CERTIS

1.

Používejte Microsoft Internet Explorer (verze 5.5 nebo vyšší).

2.

V prohlížeči zadejte adresu https://certis.cermat.cz. Upozorňujeme na „s“ v prefixu https webové adresy,
jedná se o web se šifrovanou komunikací a certifikátem. Odkaz na IS CERTIS naleznete rovněž na
www.novamaturita.cz.

3.

Pokud nemáte certifikát CERMATu uložen ve svém počítači, objeví se stránka „Existuje problém
s certifikátem zabezpečení tohoto webu“. Máte dvě možnosti, jak tuto výstrahu vyřešit:
a. Postoupíte dále přes odkaz „Pokračovat na tento web (nedoporučujeme)“ a vše bude fungovat
korektně, pouze nahoře v okně se objeví hlášení o nedůvěryhodnosti certifikátu („Chyba certifikátu“).
b. Můžete si nainstalovat certifikát CERMATu, který najdete na adrese
http://www.cermat.cz/certifikaty.html i s návodem k instalaci a obrázky pro ověření totožnosti
certifikátu.

1.2
1.

PŘIHLÁŠENÍ DO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU CERTIS
Do dialogového okna vyplňte přihlašovací údaje – jedná se o uživatelské jméno (Vaše REDIZO) a heslo
(heslo jste získali v březnu 2009 pro potřeby vstupu do systému za účelem nominování pedagogických
pracovníků do rolí nové maturitní zkoušky – hodnotitel, zadavatel, komisař).
Poznámka k použití hesla: Při prvním přihlášení heslem, které vygeneroval CERMAT, je uživatel vyzván ke
změně hesla. Školy, které pro potřeby nominování svých pracovníků přihlašovací heslo do aplikace změnily,
použijí nyní při přihlašování do projektu MAG´10 jimi nově zadané heslo.

2.

Po zadání jména a hesla klikněte na tlačítko OK a vyčkejte načtení vstupní obrazovky „Vítejte v IS CERTIS“.

3.

Po přečtení informací klikněte na tlačítko Vstup do systému, které se nachází v dolní části obrazovky.
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2.1

KONTROLA ÚDAJŮ ŠKOLY

Dříve než přikročíte k vlastnímu přihlašování žáků k projektu, je nutné zkontrolovat a případně
doplnit/aktualizovat údaje o škole, které se nachází na stránce Úvod pod tlačítkem Detail školy nebo v odkazu
Škola v levé liště a následně po označení řádku s Vaší školou přes tlačítko Detail. Po ukončení editace uložte
stránku tlačítkem Uložit. Uložení stránky je evidováno a avizováno na stránce Úvod.
Postup kontroly nejdůležitějších údajů:
1.

Zvolte odkaz Škola v levé liště, klikněte na Vaši školu a stiskněte tlačítko Detail. V okně, které se Vám
otevře, aktualizujte všechny povinné položky (položky označené hvězdičkou). Zde se zaměřte na
následující:
a. Aktualizaci odloučeného pracoviště lze provést kliknutím na Odloučené pracoviště v tabulce
„Odloučená pracoviště“ a následně na tlačítko Detail.
b. Na každém odloučeném pracovišti uveďte odpovědnou osobu. Odpovědná osoba na odloučeném
pracovišti zastává pro potřeby realizace zkoušek de facto funkci ředitele školy (např. přebírá zásilku se
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zkušební dokumentací, spolupracuje se školním maturitním komisařem a se zadavateli daného
odloučeného pracoviště atp.). Z tohoto důvodu není možné zadat na více odloučených pracovišť
stejnou odpovědnou osobu! Nezadáte-li na každé pracoviště odpovědnou osobu, nebude se Vám po
vstupu do projektu v odkazu Aktuální registrace školy v položce Odpovědné osoby zobrazovat znak
„splněno“ (zelené odškrtnutí).
c. Vložení maturitních oborů (Klasifikace kmenových oborů vzdělání), které jsou na škole vyučovány, lze
provést pomocí tlačítka Nový v tabulce „Obory školy“ (Klasifikace kmenových oborů vzdělání).
Po aktualizaci údajů o škole přikročte ke vstupu do projektu a vlastnímu přihlašování žáků.

2.2

VSTUP DO EVALUAČNÍHO PROJEKTU (dále jen EP)

1.

Zvolte odkaz Registrace a vstup do EP v levé liště a pomocí tlačítka Nová registrace vyberte následně
z roletky projekt MAG´10 a svou volbu uložte.

2.

Po volbě odkazu Registrace a vstup do EP v levé liště vyberte v zobrazeném seznamu (tabulce) projektů
kliknutím na příslušném řádku projekt MAG´10. Pak stiskněte tlačítko Vstoupit do projektu. Automaticky
tak postoupíte na další obrazovku s novou nabídkou činností v rámci zvoleného projektu (menu na levé
liště obrazovky se změní).

2.3

REGISTRACE TŘÍD

Zvolte odkaz Třídy v levé liště a zapište pomocí tlačítka Nová všechny třídy, které se zúčastní zkoušek. Pro
každou třídu je třeba zadat následující údaje:
a. Název – název nebo označení třídy (například 4.B). V jedné zadané třídě přitom mohou studovat žáci
různých oborů a s různými formami vzdělávání.
b. Obor – z rolovacího seznamu vyberte z oborů školy ten obor, který studuje největší počet žáků
zadávané třídy. Tento obor se pak pro žáky dané třídy použije automaticky vždy, jestliže nebude mít
žák individuálně obor zadán. Pro každého žáka je totiž možné obor zadat nebo změnit bez ohledu na
to, jaký obor je zadán jako převládající pro danou třídu.
c. Forma vzdělávání – z rolovacího seznamu vyberte z forem vzdělávání tu formu, která platí pro největší
počet žáků zadávané třídy. Tato forma vzdělávání se pak pro žáky dané třídy použije automaticky vždy,
jestliže nebude mít žák formu vzdělávání individuálně zadánu. Pro každého žáka je totiž možné formu
vzdělávání zadat nebo změnit bez ohledu na to, jaká forma je zadána jako převládající pro danou třídu.

2.4

TISK PŘIHLÁŠEK PRO ŽÁKY

1.

Pokud chcete žákům umožnit získání přihlášky k projektu MAG´10 s předvyplněnými údaji o škole a třídě,
pak zvolte odkaz Třídy v levé liště, klikněte na jednu třídu v tabulce a pomocí tlačítka Předvyplněná
přihláška přihlášku pro tuto třídu vytiskněte.

2.

Pokud chcete předat žákům přihlášku pouze s předvyplněnými údaji o škole, zvolte odkaz Třídy v levé liště
a stiskněte tlačítko Předvyplněná přihláška bez kliknutí na některou ze tříd v tabulce (tj. žádná třída
nebude v seznamu označena jako vybraná).

3.

Zcela prázdnou přihlášku získáte zvolením odkazu Třídy v levé liště a následným stisknutím tlačítka
Prázdná přihláška.

Doporučení: Přihlášky předejte žákům bez zbytečného odkladu a jejich vyplnění od žáků vyžadujte co možná
nejdříve, abyste měli dostatek času na přepsání údajů z přihlášek do IS CERTIS! Pokud již máte přihlášky
vyplněny (souhrnnou přihlášku za třídu nebo jednotlivé přihlášky žáků), berte tento oddíl jako informativní.
Přihlášky žáků se do CERTMATu neposílají, zůstávají ve škole.
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2.5
1.

PŘIHLÁŠENÍ ŽÁKŮ A JEJICH ZKOUŠEK DLE ODEVZDANÝCH PŘIHLÁŠEK
Žáky do připravených tříd doplňte jedním ze dvou způsobů:
a. hromadně – zvolte odkaz Třídy v levé liště, poté zvolte kliknutím jednu třídu v zobrazeném seznamu
tříd a následně klikněte na tlačítko Import žáků.
Pokud máte údaje o žácích již v elektronické podobě, můžete je do aplikace IS CERTIS naimportovat
přímo. (Příklad: Použijte například tabulku v MS Excel, kde máte 4 sloupce: jméno, příjmení, datum
narození, místo narození. Tabulku uložte do schránky pomocí Ctrl+C, poté klikněte do rámečku Vstup a
vložte data ze schránky pomocí Crtl+V. Následně stiskněte tlačítko Zpracovat, čímž spustíte první
formální kontrolu vložených dat. Data se Vám přehledně zpracují do tabulky pod rámeček. Pokud
nejsou data o jednotlivých žácích v pořádku, lze každého žáka samostatně editovat kliknutím na žáka a
stiskem tlačítka Detail. Přenos dat z tabulky do třídy provedete tlačítkem Importovat do třídy, čímž se
data uloží do databáze.)
b. jednotlivě – zvolte odkaz Žáci v levé liště, čímž se objeví seznam žáků. Jednoho žáka po druhém pak
můžete zadávat stiskem tlačítka Nový.

2.

Chcete-li u některého žáka zadat informaci, že se jedná o žáka s PUP MZ, který žádá o úpravu podmínek
konání zkoušek, lze tuto skutečnost uvést vždy pouze v detailu konkrétního žáka. Na detail žáka se můžete
dostat dvěma cestami:
a. zvolte odkaz Třídy v levé liště, klikněte na jednu třídu ze seznamu, stiskněte tlačítko Detail, následně
klikněte na požadovaného žáka ze seznamu a stiskněte tlačítko Detail nebo
b. zvolte odkaz Žáci v levé liště, klikněte na jednoho žáka ze seznamu a stiskněte tlačítko Detail.

U žáků s PUP MZ je třeba zadat bližší specifikaci (pomůcky, úlevy, asistenti). Pro tento účel je nejvhodnější zvolit
odkaz Žáci v levé liště a poté kliknout na tlačítko Specifikace PUP. Zobrazí se seznam žáků s PUP MZ, kde u
každého žáka kliknutím do příslušného políčka zvolíte požadované uzpůsobení. Dalším kliknutím na stejné
políčko volbu zase můžete zrušit. Vybrané položky jsou označeny zeleným zaškrtnutím, položky, které nelze
vybrat (kategorie a skupina uzpůsobení dané položky nepovoluje), obsahují šedé proškrtnutí. Po zadání
specifikace PUP nezapomeňte stisknout tlačítko Ulož.
Jinou variantou zadání je volba odkazu Uzpůsobení v levé liště. Objeví se seznam žáků a jednotlivých
specifikací. Každé specifikaci žáka odpovídá jeden řádek seznamu. Seznam specifikací je možné podle potřeby
standardním způsobem třídit, filtrovat, tisknout i exportovat do Excelu. Stiskem tlačítka Nové zde také můžete
přidávat specifikaci PUP MZ pro jednotlivé žáky nebo ji měnit. Duplicitní požadavek nebo zadání nepřípustné
specifikace PUP způsobí, že zadané údaje nebude možno uložit a objeví se chybové hlášení „Chyba: V současné
chvíli nelze vytvořit nový záznam.“
3.

Chcete-li přidělit žákům zkoušky, pak zvolte odkaz Třídy v levé liště, následně vyberte kliknutím jednu
třídu ze seznamu tříd a poté klikněte na tlačítko Přidělení zkoušek. Kliknutím na volné políčko u každého
žáka se zobrazí nabídka zkoušek (dokud na políčko nekliknete, zůstane roletka s nabídkou zkoušek skrytá).
Vyplňte tímto způsobem celou tabulku. Pomocí roletky v záhlaví každého sloupce lze všem žákům třídy
hromadně přiřadit stejnou zkoušku. Kontrolní sestavu „Potvrzení“ přihlášení žáků a jejich zkoušek z této
třídy lze vytisknout tlačítkem Tisk.

4.

Po volbě odkazu Učebny v levé liště se vypíše seznam učeben. Kliknutím na tlačítko Nová zadáte učebny,
které škola dává ke zkouškám k dispozici. Nezapomeňte vyplnit i kapacitu učebny (číslo větší než 17 není
povoleno). Pokud učebna přísluší odloučenému pracovišti, pak při zadání učebny odpovídající pracoviště
také zadejte.

5.

Po volbě odkazu Rozvrh učeben v levé liště musíte nejdříve určit, které učebny se pro jednotlivé zkoušky
mohou použít. Klikněte proto na tlačítko Rozvrh učeben. Zobrazí se přehled učeben a zkoušek. Výběr
konkrétní učebny pro určitou zkoušku provedete kliknutím na odpovídající okénko (checkbox) na
průsečíku učebna-zkouška. Přitom jste aktuálně informováni o tom, jaké je vytížení učeben. Takto určíte,
do kterých učeben budou žáci vykonávající zkoušku automaticky rozsazeni. Při určování rozvrhu učeben je
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automaticky kontrolován vznik konfliktů, a proto nelze například vybrat učebnu, ve které se má konat ve
stejném čase jiná zkouška.
6.

Po zvolení odkazu Rozvrh učeben v levé liště můžete po nastavení vlastního rozvrhu učeben automaticky
rozsadit žáky do rozvržených učeben. Stiskněte tlačítko Rozsazení žáků a vyberte, zda se mají rozsadit
intaktní žáci nebo žáci s PUP MZ. Po stisku odpovídající volby se automaticky žáci do rozvržených učeben
rozsadí při dodržení celé řady optimalizačních pravidel a zásad. Při prvním rozsazování nezapomeňte
rozsadit intaktní žáky i žáky s PUP MZ (v libovolném pořadí).

7.

V případě žáků s PUP MZ máte možnost u jednotlivých žáků automatické rozsazení změnit, tj. žáka s PUP
MZ lze manuálně přiřadit pro danou zkoušku do libovolné učebny (vyjma učeben obsazených intaktními
žáky, tj. žáky bez postižení). Po volbě odkazu Žáci v levé liště klikněte v seznamu žáků na žáka s PUP MZ a
poté na tlačítko Detail. U žáka se Vám zobrazí tabulka „Vybrané zkoušky“. Klikněte na zkoušku, u které
chcete žákovi změnit učebnu a poté stiskněte tlačítko Změna učebny. Nyní se Vám zobrazí rolovací
seznam učeben, pomocí kterého můžete žákovi přidělení učebny změnit.

Upozornění k Rozvrhu učeben a Rozsazení žáků: Pokud zasáhnete do automatického rozsazení žáků do
učeben, což je Vám v případě žáků s PUP MZ umožněno, a poté ještě jakýmkoliv způsobem zasáhnete do
Rozvrhu učeben, pak Vámi manuálně vytvořené rozsazení žáků ztratíte a budete ho muset zadat znovu.
K manuálnímu zásahu do rozsazení žáků proto doporučujeme přistupovat až v okamžiku, kdy si jste
rozvrhem učeben jisti.

2.6

ODHLÁŠENÍ Z IS CERTIS

Systém rozlišuje 2 typy odhlášení: průběžné a konečné.
a. Průběžné odhlášení použijete tehdy, pokud Vámi zadané údaje v aplikaci zatím nejsou zcela kompletní.
Editace Vámi zadaných údajů bude možná až do 30. 6. 2010. Do té doby můžete přihlašování
ukončovat odkazem Odhlásit z levé lišty.
b. Konečné odhlášení použijete tehdy, pokud Vámi zadaná data jsou vyplněna a jsou úplná a správná.
Pokud budou již vyplněny všechny údaje (všechny položky zeleně zatrženy), zobrazí se pod
informacemi o škole a stavu přihlašování tlačítko Ukončit přihlašování. Konečné odhlášení provedete
nejpozději 30. 6. 2010. Po použití této funkce není již možné údaje v aplikaci dále editovat. Tento typ
odhlášení je dostupný pouze tehdy, jestliže jsou všechny údaje korektně zadány a jsou ve vzájemném
souladu. To je také vyznačeno zelenými zaškrtávacími značkami u jednotlivých položek na vstupní
stránce.
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MÁTE PROBLÉM, NĚCO NEFUNGUJE, NEVÍTE SI RADY

S technickými dotazy (nastavení Internet Exploreru, import žáků z textového souboru atp.) a dotazy
k přihlašování se obracejte v pracovní dny v 8:00–16:00 hod. na technicko-uživatelskou podporu:
info@novamaturita.cz, tel.: +420 224 507 507 – budete přepojeni na technického pracovníka.

Ztrátu hesla nelze řešit telefonicky, posílejte tedy vždy e-mail na adresu info@novamaturita.cz, ve kterém
uvedete své REDIZO.
S obsahovými dotazy k MAG´10 se obracejte na naši info linku +420 224 507 507 nebo e-mail
info@novamaturita.cz.
Pro usnadnění vzájemné komunikace uvádějte při písemném kontaktu vždy název školy a její REDIZO.

Prosíme, sledujte aktuality na našich internetových stránkách www.novamaturita.cz.
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