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SCIO testování v naší škole 

Jako každý rok se naše škola účastní SCIO testování, které nám ukazuje, jak jsou naši žáci 

úspěšní či neúspěšní ve vztahu k zvládání vlastního vzdělávání a také ve srovnání s ostatními 

školami v celé ČR. Pravidelně testujeme naše žáky v 5. a 9. ročníku při ukončování vzdělávání 

na 1. a 2. stupni. Letos na podzim byli testováni naši deváťáci, testování se zúčastnilo přes 

10.000 základních škol a víceletých gymnázií z celé ČR. 

Naše škola se vždy umisťuje v popředí s nadprůměrnými výsledky. Nicméně letos tyto testy 

prokázaly, že v českém jazyku patří naše škola mezi 10% nejúspěšnějších, tedy jsme lepší než 

90% všech zúčastněných škol. V matematice jsou výsledky našich žáků lepší než u 80% škol. 

V Aj dosáhla většina žáků 9. ročníku vyšší úrovně znalostí a schopnosti používání jazyka, než 

kterou by měla základní škola žákům poskytnout, aby splnila výstupy stanovené státem, tedy 

úroveň A2. Na tuto úroveň a vyšší dosáhlo 92% žáků, ve srovnání s ostatními školami patříme 

mezi 10% nejúspěšnějších. Ve všech testovaných předmětech je zadavatelem testů 

konstatováno, že studijní potenciál žáků naší školy je využíván optimálně.  

Součástí tohoto testování je i dotazník pro žáky, kde jsou mimo jiné dotazováni, jak se cítí ve 

třídě a zda chodí do školy rádi. Odpovědi jasně ukazují, že přibližně 80% odpovědělo kladně   

a současně se nenašel nikdo, kdo by označil ve stupnici možností odpověď ne. 

V celorepublikovém srovnání jsme opět nad průměrem, naši žáci chodí do školy rádi a bez 

obav. 

Z výše popsaného jasně vyplývá, že úroveň vzdělávání na naší škole je dlouhodobě na dobré 

úrovni, což potvrzuje i fakt, že všichni žáci se každým rokem dostanou na střední školy. Testy 

rovněž ukázali, že naši žáci, i v konkurenci s víceletými gymnázii, jsou minimálně na stejné 

úrovni. Je tedy na rozmyšlenou rodičům, zda dávat děti na víceletá gymnázia, když zdroj 

kvalitního vzdělání mají v místě bydliště. 

B. Stejskal 


