
 

 

Testování žáků 9. třídy ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou 

STONOŽKA 2012/2013 – 9. ROČNÍKY 
 – modul KEA 

 

ČESKÝ JAZYK 
Výsledky Vaší školy v českém jazyce jsou špičkové. 
Vaše škola patří mezi 10 % nejúspěšnějších škol v 
testování. 
Využití studijního potenciálu 

Porovnáním výsledků testu z českého jazyka s 
výsledky testu OSP jsme zjistili, že ve Vaší škole je 
studijní potenciál žáků v českém jazyce využíván 
dobře. Výsledky žáků jsou na vyšší úrovni, než jaká 
odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů, 
učitelé s ním zřejmě velmi dobře zacházejí a žáci 
pracují nad svoje možnosti. 
 

MATEMATIKA 
Výsledky Vaší školy v matematice jsou špičkové. 
Vaše škola patří mezi 10 % nejúspěšnějších škol v 
testování. 
Využití studijního potenciálu 
Porovnáním výsledků testu z matematiky s výsledky 
testu OSP jsme zjistili, že ve Vaší škole je studijní 
potenciál žáků v matematice využíván dobře. 
Výsledky žáků jsou na vyšší úrovni, než jaká 
odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů, 
učitelé s ním zřejmě velmi dobře zacházejí a žáci 
pracují nad svoje možnosti. 
 

ANGLICKÝ JAZYK 
Svými výsledky v anglickém jazyce se Vaše škola 
řadí mezi lepší průměrné školy, máte lepší výsledky 
než 60 % zúčastněných škol. 
Využití studijního potenciálu 
Porovnáním výsledků testu z anglického jazyka s 
výsledky testu OSP jsme zjistili, že ve Vaší škole je 
studijní potenciál žáků v anglickém jazyce využíván 
optimálně, výsledky žáků v testech odpovídají úrovni 
jejich studijních předpokladů. 

 

KEA - MEZIROČNÍ POROVNÁNÍ  
2009/10 - 2012/13 
ČESKÝ JAZYK 
6. ročník, šk.r. 2009/10 
Svými výsledky v českém jazyce se Vaše škola 
řadila mezi průměrné školy, měli jste lepší výsledky 
než polovina zúčastněných škol. 
 

9. ročník, šk.r. 2012/13 
Výsledky Vaší školy v českém jazyce byly špičkové. 
Vaše škola patřila mezi 10 % nejúspěšnějších škol v 



testování. 
V průběhu druhého stupně se 44 % vašich žáků výrazně 
zlepšilo, 31 % žáků zlepšilo, 18 % žáků mírně zlepšilo 
nebo zhoršilo a 6 % žáků zhoršilo. 
 

MATEMATIKA 
6. ročník, šk.r. 2009/10 9. ročník, šk.r. 2012/13 
Svými výsledky v matematice se Vaše škola řadila 
mezi lepší průměrné školy, měli jste lepší výsledky 
než 60 % zúčastněných škol. 
 

9. ročník, šk.r. 2012/13 

Výsledky Vaší školy v matematice byly špičkové. 
Vaše škola patřila mezi 10 % nejúspěšnějších škol v 
testování. V průběhu druhého stupně se 50% vašich 
žáků výrazně zlepšilo, 25 % žáků zlepšilo, 18 % žáků mírně zlepšilo 
nebo zhoršilo a 6 % žáků zhoršilo. 
 
Ve Ždírci nad Doubravou 29. 1. 2013 
Jiří Novák  


