
TESTOVÁNÍ SCIO NA NAŠÍ ŠKOLE 
 

Žáci naší školy se účastní testování SCIO již od počátku jeho existence. Testování probíhá 

online a je také celostátně vyhodnocováno. Je nutné zmínit, že je zcela dobrovolné a ne všechny 

školy se ho účastní. 

Obvykle se provádí v 5. ročníku, kdy se sleduje úroveň znalostí získaných na 1. stupni 

základního vzdělávání, a pak v ročníku devátém, kdy slouží nejen škole, ale zejména samotným 

žákům a rodičům k tomu, aby správně vybrali střední školu, na kterou se žáci pak přihlásí. Týká se 

hlavních předmětů - českého jazyka a matematiky, na dalším místě pak cizího jazyka. Nedílnou 

součástí je test tzv. obecných studijních předpokladů ukazující schopnosti žáků bez ohledu na 

jejich školní znalosti. Porovnáním výsledků testů znalostí s výsledky studijních předpokladů lze 

snadno zjistit, jak žák přistupuje k plnění svých školních povinností a zda jeho známky odpovídají 

tomu, čeho by byl schopen dosáhnout v ideálním případě. 

Ze zkušeností z uplynulých let víme, že až na výjimky, často vzniklé stresovou situací, jíž 

jsou žáci při testech vystaveni, jejich výsledky odpovídají známkám na vysvědčení. Často také 

zmíněné testování pomáhá učiteli k tomu, aby našel slabá místa a mohl tak zlepšit svoji práci. 

Nesporně pak výsledky, mimochodem velmi podrobně zpracované, ukazují žákům na jejich vlastní 

potenciál a naznačují jim, kde mají rezervy a jaké jsou jejich možnosti dalšího vzdělávání. Je třeba 

také zmínit i silný motivační smysl těchto testů. Již v minulých letech se některým žákům 

9. ročníků zdařilo dostat se mezi nejlepší žáky v souboru hodnocených škol. 

Poslední testování 9. ročníku proběhlo v listopadu 2015, žáci byli seznámeni s výsledky 

v lednu a byly jim předány podrobné protokoly spolu s vysvědčením. Úroveň letošní deváté třídy je 

úspěchem pro školu a zejména pro žáky samé, neboť z 16 jich prospělo v 1. pololetí celkem 

9 s vyznamenáním .  

Z hodnocení vyplývá, že výsledky školy v českém jazyce  jsou nadprůměrné. Škola patří 

mezi úspěšné školy a má lepší výsledky než 80 procent zú častněných škol (mezi 

zúčastněnými školami bylo přibližně 10 % víceletých gymnázií). Porovnáním výsledků s výsledky 

testu OSP bylo zjištěno, že na naší škole je studijní potenciál v českém jazyce využíván 

optimálně. 

V matematice  jsou výsledky dokonce špičkové a škola patří mezi 10 procent  

nejúsp ěšnějších škol v testování . Výsledky jsou na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni OSP, 

což dokládá, že žáci díky učiteli pracují nad svoje možnosti. 

V  části jazykové bylo porovnáváno, jaké úrovně jednotliví žáci dosáhli. Jedná se  

o úrovně podle jednotného evropského referenčního rámce značené A0 – A1 pro první stupeň 

a A1- A2, popř. B1 pro druhý stupeň.  

 Nezbývá než si přát, abychom i v budoucnu mohli své žáky takto pochválit. Dík patří 

samozřejmě i rodičům, bez jejich spolupráce se školou a zájmu o výsledky svých dětí, bychom  

jen těžko mohli dosáhnout těchto výsledků.  

Mgr. Jitka Dufková 


