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5  VÝSLEDKY ŽÁKOVSKÉHO TESTU  
Na  následujících  stranách  naleznete  tabulky  a  grafy  obsahující  výsledky  žáků  
v testu  –  průměrnou  úspěšnost.  Dozvíte  se,  jak  si  vaši  žáci  vedli  ve  srovnání  s ostatními 
školami  zapojenými  do  šetření.  Je  třeba  zdůraznit,  že  nyní  srovnáváme  pouze  výsledky 
zúčastněných škol a že tyto výsledky není zatím možné zobecňovat na širší populaci. I přesto 
se  národní  centrum  snaží  poskytnout  zúčastněným  školám  zpětnou  vazbu  a  představit 
vybrané výsledky. Zveřejnění mezinárodních zjištění, ze kterých bude možné  říci,  jaké mají 
žáci  České  republiky  výsledky  ve  srovnání  se  žáky  ostatních  zemí,  je  plánováno  
na 20. listopadu 2014. 

Aby  byla  zajištěna  anonymní  povaha  výsledků,  v  grafech  jsou  jednotlivé 
školy označeny  kódy.  Kód  vaší  školy  naleznete  na  titulní  straně  této  zprávy  a  je  použit  
u  tabulek  a  v  grafech.  Totožnost  ostatních  škol  vám  sdělit  nemůžeme,  pouze  rozlišení 
na základní školy a víceletá gymnázia. 
 
Tabulka 1 uvádí průměrnou úspěšnost žáků v testu. Obsahuje souhrnné výsledky všech žáků 
zapojených  škol,  výsledky  žáků  základních  škol  a  víceletých  gymnázií  a  výsledky  chlapců  
a dívek.  
 
Tabulka  2  uvádí  celkovou  průměrnou  úspěšnost  žáků  vaší  školy  a  průměrnou  úspěšnost 
dívek a chlapců vaší školy s možností srovnání s průměrnými hodnotami pro základní školy  
a víceletá gymnázia. 
 
Graf 1 znázorňuje průměrnou úspěšnost žáků jednotlivých škol. Výsledky základních škol jsou 
znázorněny  zelenou  barvou  a  výsledky  víceletých  gymnázií  barvou  růžovou.  Průměrná 
úspěšnost  vaší  školy  je  zvýrazněna  oranžovou  barvou  a  označena  kódem  vaší  školy 
(oranžový sloupec v případě základních škol, oranžový „bod“ v případě víceletých gymnázií). 
 
Graf 2 znázorňuje průměrnou úspěšnost žáků jednotlivých škol zapojených do ICILS z vašeho 
kraje.  Výsledky  základních  škol  jsou  znázorněny  zelenou  barvou  a  výsledky  víceletých 
gymnázií barvou růžovou. Průměrná úspěšnost vaší školy je zvýrazněna oranžovou barvou 
a označena kódem vaší školy. 
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Tabulka 1: Průměrná úspěšnost v České republice 
 

  Průměrná úspěšnost (%) 

  CELKEM  Dívky  Chlapci 

ČR  59,1  60,1  58,1 

Základní školy  57,3  58  56,6 

Víceletá gymnázia  70,1  72,3  68,5 

 
 
 
 
 
 

Tabulka 2: Průměrná úspěšnost vaší školy 
 

  Průměrná úspěšnost (%) 

  CELKEM  Dívky  Chlapci 

Vaše škola  65,6  64,4  67,4 

Základní školy  57,3  58  56,6 

Víceletá gymnázia  70,1  72,3  68,5 
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Graf 1: Průměrná úspěšnost jednotlivých škol
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Graf 2: Průměrná úspěšnost jednotlivých škol ve vašem kraji
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