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Testování znalostí našich žáků 

Druhý listopadový týden (8. – 12. 11. 2021) proběhlo na naší škole testování žáků 5. – 9. tříd 

z angličtiny, češtiny a matematiky. Testování proběhlo on-line a zadavatelem byla Česká školní 

inspekce.  

Pro mladší ročníky byl styl testování zcela nový, ale i tak se tím mnozí nenechali odradit a 

předvedli slušné výsledky.  

Že se nemůžeme srovnávat s velkými městskými školami, které mají speciální matematické, 

jazykové aj. třídy, různé volnočasové a zájmové aktivity zaměřené na studijní děti, to všichni 

víme. Naší předností je to, že si žáci vybírají obory střední školy přiměřeně svým schopnostem 

a svá studia v naprosté většině dokončují. Je hezké, že některé školy vykazují, že více jak dvě 

třetiny žáků odchází na střední školu, ale už se nechlubí, kolik jich SŠ nedokončilo.  

V 5. tř. bylo testováno 20 – 22 žáků (z celkového počtu 22). V českém jazyce se svými 

výsledky nad celostátní průměr dostala jedna žákyně, v matematice 6 žáků (27 %) a v angličtině 

4 žáci (pětina dětí, tj. 20 %). 

Výrazně nadprůměrných výsledků dosáhli: 

Aj: Adam Sivák (92 %), Matouš Zuska (84 %), Václav Ptáček (74 %) 

Čj: Králíčková (70 %) 

M: Karolína Blahová (78 %), Ondřej Kondelík (74 %), Kristián Gabčo (67 %),  

Václav Ptáček (67 %) 

Celostátní průměr činí Čj 53 %, Aj 67 %, M 61 %.  

V 6. tř. bylo testováno 8 – 11 žáků (z celkového počtu 13). V českém jazyce se svými výsledky 

nad celostátní průměr dostali dva (tj. pětina žáků – 20%), v matematice rovněž dva (18%) a 

v angličtině čtyři – tedy celá polovina testovaných dětí.  

Výrazně nadprůměrných výsledků dosáhli: 

Aj:  Adam Černohlávek (92 %), Jan Bouda (89 %), Matěj Kadeřábek (76 %),  

Laura Zelenková (76 %) 

M:  Adam Černohlávek (83%), Matěj Kadeřábek (76 %) 

Celostátní průměr činí Čj 59 %, Aj 75 %, M 69 %. 

V 7. tř. bylo testováno 22 – 24 žáků (z celkového počtu 25). V českém jazyce se svými výsledky 

nad celostátní průměr dostalo osm žáků (tj. celá třetina), v matematice šest žáků (tj. čtvrtina – 

25%) a v angličtině pět žáků (tj. 23 %).  

Výrazně nadprůměrných výsledků dosáhli: 

Aj:  Imegen Kmeťová (98 %), Matyas Naxera (98 %), Daniel Tomáš (80 %),  

Petr Vošahlík (71 %) 

Čj:  Kateřina Kovářová (79 %), Emilie Casasová (76 %), Petr Vošahlík (72 %)  

M: Josef Lieber (75 %), Marek Měchura (68 %), Michaela Narovcová (64 %),  

Petr Vošahlík (61 %) 

Celostátní průměr činí Čj 61 %, Aj 55 %, M 53 %. 
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V 8. tř. bylo testováno 19 – 20 žáků (z celkového počtu 23). V českém jazyce se svými výsledky 

nad celostátní průměr dostalo devět žáků (tj. 45 %), v matematice tři žáci (tj. 16 %) a 

v angličtině pět žáků (tj. 26 %).  

Výrazně nadprůměrných výsledků dosáhli: 

Aj: Anna Kudráčová (91 %), Martina Jelínková (78 %), Jan Kadlec (78 %),  

Sára Potklanová (76 %) 

Čj: Jiří Klementovič (93 %), Anna Kudráčová (86 %), Kristýna Řezáčová (83 %),  

Dan Max Weber (83 %), Michaela Braunová (76 %) 

M:  Jiří Klementovič (82 %), Dan Max Weber (68 %) 

Celostátní průměr činí Čj 68 %, Aj 66 %, M 61 %. 

V 9. tř. bylo testováno 24 - 26 žáků (z celkového počtu 27). V českém jazyce se svými výsledky 

nad celostátní průměr dostali čtyři žáci (tj. 16 %), v matematice také čtyři žáci (tj. 15%) a 

v angličtině pět žáků (tj. 21 %).  

Výrazně nadprůměrných výsledků dosáhli: 

Aj: Suzan Abudllah (86 %), Filip Černohorský (86 %), Jan Dostál (80 %) 

Čj: Daniela Prágerová (78 %), Adéla Čóková (76 %) 

M: Vladimír Bouda (64 %), Jaroslav Cieasarik (61 %) 

Celostátní průměr činí Čj 66 %, Aj 72 %, M 53 %. 

Testování se zaměřovalo pouze na znalosti a studijní předpoklady, budoucí řemeslníci neměli 

šanci svou zručnost dokázat, šikovných dětí máme tedy mnohem více. A ti v našem kraji 

zůstanou, ti tu budou pracovat. Vysokoškoláci a studenti různých oborů půjdou za prací do 

měst.  

Za výsledky samozřejmě stojí nejen nadání, ale i každodenní práce učitelů, rodičů i žáků, která 

je očím skrytá.  

Mgr. Eva Konířová 


