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ANGLlcKÝ JAZYK

VýsledkyVaši Školy V německém jazycejsou
špičkové'VaŠe Školapaiřímezi 10o/o
nejúspěŠnějšíchškol v testování'

Výsledky vašíškolyV anglickém jazycé jsou
špičkové'Vaše škola patři fiézi 10yo
nejÚspěšnějších škol v téstování'

Hodnocení podle částíiestu

Hodnocení podle částítestu

oblastech - poslech' konVerzace' čteni s
porozJménlm' komplexni cvičeni' slovní
zásoba a gfamatika a'

Z nodnocenitematické části testu VyplýVá' že
\.ýborné \^isledky měli vaši žáci Ve všech
oblastech - poslech. konveťzace' čtenís
porozuménim' komplexnÍ cvlčení'slovni
zásoba a gramatika a.

Využití studijního potenciálu

využiti studiiního potenciálu

Porovnáním \^ýsledků testu z anglického
jazyka s Výsledky testu osP jsme zjistili, Že
ve VašíšKole je studijni potenclal žákůV
anglickém jazyce Využíván dobře' Výsledky
Žáků jsou na vyšši úrovni, neŽjaká odpovídá
úrovni jejich studijnich předpokladů,
ucitelé s nim zřejmě Velml dobře zacházeji a
žáci pracují nad svoje moŽnosti.

Porovnáním Výs|edků testu z německého
jazyka s ýýsledky testu osP jsme zjistili' Že
ve vaši škole je studijnl potenciá| žákŮ V
německém jazyce vyuŽíVán dobře' Výs|edky
žákůjsou na vyššÍÚrovni, neŽ jaká odpovidá
Úlovn' jej'ch studllních předpokladu'
učitelés nim /e]mě velmi dobře lacháze,ji a
Žáci pracuji nad svoje moŽnosti.

z hodnocení tematické

částt testu Vyplr'1r'á' že
\^ýborné \.ýsledky měli Vaši žáci Ve Všech

Jak si stoiíle mézi ostatními?
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Jak V'ýsledky správně
pochopit a využivat?

. ldentifikujte odchylky od průměru a
zjistěte, čímse škola Ve srovnánís
ostatními můžepochlubit a na čem
musízapracovat.
. Berte V ÚVahu specifické podmínky
Vašíškoly'
. Výsledky dop|ňte i dalšími
informacemi o žácícha třÍdách a stá|e s
nimipracujte.

Podrobné \.ýsledky všech testů ijednotÍivých tříd obsahuje ana|ýická část zpráVy'
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cEsKý JAZYK

MATEMATIKA

Výsledky Vašíškoly V českémjazyce jsou
špičkové.vaše škola patři mezi 10b/o
nejúspěšnějšíchškol V testováni'

Hodnocen! podle čáslítestu

Hodnoceni podle částítestu

z hodnoceni tematlcké části testu WpiýVá'

Že

\^iborné Výsledky měIi Vaši žáci Ve všecl'l
oblastech - mluvnice, sloh a literatura a.

Z hodnocení dovednostní části testu WplýVá,
že \^ýborné \^isledky měli Vaši Žáci Ve Všech
oblastech - znalosti' porozuměni, aplikace a.

Porovnáním výsledkú testu z českéhojazyka
s Výsledky téstu osP isme zjistili' Že ve VJŠi
skole Je studi,ni potenciál Žáku v ieskéŤ
jazyce \'fluŽíVán optimálně, výsledky Žáků
v testech odpovídajíÚrovnijejich studijnich
předpokladů.

PúméfnÝpercen|il

v

lestech

z hodnoceni tematlcké části testu

VypIýVá' že
\.ýboÍnéVysledky měli Vaši Žáci Ve všech

oblastech - aritmetika, algebra, geometrie,
funkce, rovnice, nerovnice a.

z hodnocení dovednostní části testu

Vypl}'lr'á,

že \^iborné výsledky měli vaši žáci Ve všech
oblastech - znalosti, porozumění' aplikace a.

Využitístudiiniho polenciálu

Využiti studijního potenciálu

Jak si stojíte mezi ostatními?

Výsledky Vašíškoly V matematice jsou
špičkové.Vaše ško|a patří mezi 10%
nejÚspěšnéjšíchškol v testování.
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Porovnáním \^isiedků testu z matematiky s
Výsledky testu osP jsme zjistili' že Je Vaši
škole je studijní potenciál žákův matematice
B/UŽiVán dooře Výs|edky ŽákŮ jsou na \ryšši
úrovni, neŽ jaká odpovídá úrovni jejich
studijnich předpok|adŮ'
učite|e s 1im zřejmě Velmi dobře zachá7ejía
Žáci pracujínad svoje moŽnosti'

Jak výsledky sp.ávně
pochopit a využívat?

. ldentifikujte odchylky od průměÍu a
zjisiéte' čim se škola Ve srovnáni s
ostatními můžepochlubit a na čem
musi zapracovat.
. Beňe V úVahu speciíické podmínky

vašíškoiy.
idalšimi
informacemi o žácícha třídách a stále s
. Výs|edky doplňte

nimi pracujte.

Podrobné výsiedky VŠech testú íjednotlivých tříd obsahuje analýická část zpráVy

