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Školní zpráva o výsledcích výběrového zjišťování
výsledků žáků 9. ročníků ZŠ a víceletých gymnázií
v květnu 2017
Školní zpráva o výsledcích výběrového zjišťování výsledků žáků 9. ročníků a víceletých
gymnázií je dokument, jehož prostřednictvím vedení školy zprostředkuje učitelům,
studentům, rodičům a široké veřejnosti výsledky vzdělávání našeho gymnázia.
Celoplošného testování se ve školním roce 2016/17 zúčastnily žáci tříd 4.A, 4.C a 2.E,
celkem 51 žáků.
Tato zpráva vznikla z Hlavních závěrů z výběrového zjišťování výsledků žáků 5. a 9. ročníků
ZŠ (a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií) ve školním roce 2016/2017 České Školní
Inspekce (ČŠI) a ze zprávy obsahující konkrétní výsledky naší školy (čerpáno ze systému
ČŠI Inspis Data).

Pro zprávu jsme využili konkrétní data naší školy a porovnali je

s celostátním průměrem škol stejného typu (gymnázii). Ve zprávě se tedy dočtete,
jakých výsledků dosáhli naši žáci ve srovnání s žáky ostatních gymnázií.

Celoplošně testované předměty
Do výběrového šetření bylo zařazeno téměř 3 900 škol, přičemž v každé z nich byly
zjišťovány výsledky žáků ve dvou ze tří základních předmětů – český jazyk a literatura
(dále jen český jazyk), matematika a anglický jazyk, a dále pak v jednom doplňkovém
předmětu/vzdělávací oblasti – přírodovědné předměty.
Nejvyšších průměrných úspěšností dosahovali žáci v hlavním městě Praze.

Rozdíly v dosažených výsledcích podle oboru vzdělávání
MAT

ČJ

AJ

Přírodovědná
gramotnost

Gymnázia

68,3 %

80,5 %

90,9 %

73,7 %

Základní školy

48,0 %

61,5 %

68,0 %

60,1 %

Obor vzdělání

Pozn. : Z těchto výsledků jednoznačně vyplývají rozdíly ve vzdělávání žáků základních škol a gymnázií.
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Typ zřizovatele

MAT

ČJ

AJ

Veřejné školy

59,6 %

60,6 %

77,2 %

Soukromé a církevní školy

64,6 %

65,2 %

83,4 %

Pozn.: Z údajů jednoznačně vyplývá vyšší úroveň vzdělávání na soukromých školách. Je to první
veřejný údaj, který potvrzuje vysokou kvalitu soukromých gymnázií a který vyvrací vžitý
stereotyp o špatné úrovni soukromých škol.

Výsledky v konkrétních testovaných předmětech
a oblastech
Gymnázia ČR a Gymnázium MVV Praha s.r.o.
Český jazyk

Úspěšnost gymnázií 64,6 %

x

GMVV 71,7%.

X

GMVV 58%.

X

GMVV 88,2 %.

Matematika

Úspěšnost gymnázií 51 %
Anglický jazyk

Úspěšnost gymnázií 71,5 %
Přírodovědná gramotnost

Průměrný výsledek v testu dosáhl hodnoty - gymnázia 62,0 % X

Závěr:

GMVV 64 %.

Výše uvedené údaje potvrzují, že vybrat pro své dítě soukromé

gymnázium je správnou volbou a nás těší, že pro naše gymnázium to platí
dvojnásob. Tvrdá data jednoznačně ukazují, že vzdělávání na naší škole je na
velmi vysoké úrovni a že naši žáci dosahují nadprůměrných výsledků ve srovnání
s ostatními gymnazisty v celé ČR.
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