
Testování výsledků vzdělávání v pátém ročníku pro školní rok 2021/2022 v Základní škole, 

mateřské škole a ZUŠ Hnízdo v Úněticích 

Letos na podzim se naše pátá třída zúčastnila dobrovolného výběrového zjišťování výsledků žáků      

5. až 9. ročníku základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, které organizovala Česká 

školní inspekce. Do zjišťování se zapojilo celkem 886 škol.  

Žáci byli testováni ze tří vzdělávacích předmětů: Českého jazyka, Matematiky a Anglického jazyka. 

Na základě celkových výsledků zjišťovaní můžeme konstatovat, že se žákům naší školy v porovnání 

s celkovým republikovým průměrem letos dařilo. 

Český jazyk 

Test z Českého jazyka naši žáci splnili na 54 %, celková republiková úspěšnost pak byla 53 %. Našim 

žákům se však podařilo dostat se svým výsledkem vysoce nad průměr ve velmi důležité kategorii, a to 

v kategorii porozumění textu. Schopnost porozumět textu obecně dlouhodobě klesá, a přitom je pro 

život dětí a jejich další možnosti vzdělávaní naprosto klíčová. Celorepubliková úspěšnost v této 

kategorii byla 38 %, přitom naši žáci měli úspěšnost 50 %.  

Matematika 

Úspěšně si naši žáci poradili i s řešením matematických úloh. Celkově test splnili na 66 %, zatímco 

celorepubliková úspěšnost byla 61 %. Ve všech zkoumaných matematických testech tedy obstáli lépe 

než jejich vrstevníci z ostatních škol, konkrétně pak v jednotlivých kategoriích (procentuální 

úspěšnost našich žáků/celková úspěšnost): geometrie 58 %/ 50 %, počítání s čísly 71 %/ 65 %, slovní 

úlohy 62 %/ 56 %. Rádi bychom také zmínili, že mezi žáky naší školy byli i tací, kteří celý test 

z matematiky splnili na 98 a 100 %. 

Anglický jazyk 

Naši žáci si velmi dobře poradili i s řešením úloh z anglického jazyka. Celkově v testu obstáli na 68 %, 

zatímco celorepubliková úspěšnost byla 67 %. Zejména pak co se týče testované kategorie čtení 

s porozuměním, ve které dosáhli úspěšnosti 48 % (celková republiková úspěšnost byla 43 %) a 

kategorie poslech s porozuměním, ve které úspěšnost našich žáků byla 86 % oproti republikovému 

průměru 83 %.  

Věříme, že v dalších letech bude úroveň výsledků ve vzdělávání minimálně na stejné úrovni jako 

letos. Našim žákům gratulujeme k dosaženým výsledkům! 

 


