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Podrobné výsledky všech test� i jednotlivých t�íd obsahuje analytická �ást zprávy.

Jak výsledky správn�
pochopit a využívat?

• Identifikujte odchylky od pr�m�ru a 
zjist�te, �ím se škola ve srovnání s 
ostatními m�že pochlubit a na �em 

musí zapracovat. 
• Berte v úvahu specifické podmínky 

Vaší školy. 
• Výsledky dopl�te i dalšími 

informacemi o žácích a t�ídách a stále s 
nimi pracujte.

Jak si stojíme mezi ostatními?
Pr�m�rný percentil v testech
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�ESKÝ JAZYK

Výsledky Vaší školy v �eském jazyce jsou 
špi�kové. Vaše škola pat�í mezi 10 % 

nejúsp�šn�jších škol v testování.

Porovnáním výsledk� testu z �eského jazyka 
s výsledky testu OSP jsme zjistili, že ve Vaší 

škole je studijní potenciál žák� v �eském 
jazyce využíván dob�e. Výsledky žák� jsou 
na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni 

jejich studijních p�edpoklad�,
u�itelé s ním z�ejm� velmi dob�e zacházejí a 

žáci pracují nad svoje možnosti.

Z hodnocení tematické �ásti testu vyplývá, že 
výborné výsledky m�li Vaši žáci v �ásti 

mluvnice a v �ásti sloh a literatura je jejich 
výsledek pr�m�rný.

Z hodnocení dovednostní �ásti testu vyplývá, 
že výborné výsledky m�li Vaši žáci ve všech 
oblastech - znalosti, porozum�ní, aplikace.

Hodnocení podle �ástí testu

Využití studijního potenciálu

MATEMATIKA
Výsledky Vaší školy v matematice jsou 
špi�kové. Vaše škola pat�í mezi 10 % 

nejúsp�šn�jších škol v testování.

Porovnáním výsledk� testu z matematiky s 
výsledky testu OSP jsme zjistili, že ve Vaší 

škole je studijní potenciál žák� v matematice 
využíván dob�e. Výsledky žák� jsou na vyšší 

úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich 
studijních p�edpoklad�,

u�itelé s ním z�ejm� velmi dob�e zacházejí a 
žáci pracují nad svoje možnosti.

Z hodnocení tematické �ásti testu vyplývá, že 
výborné výsledky m�li Vaši žáci ve všech 

oblastech - aritmetika, geometrie.

Z hodnocení dovednostní �ásti testu vyplývá, 
že výborné výsledky m�li Vaši žáci v �ásti 
porozum�ní a v �ástech znalosti, aplikace 

jsou jejich výsledky pr�m�rné.

Hodnocení podle �ástí testu

Využití studijního potenciálu
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