
Vstupní testování studentů 1. ročníku 

V říjnu roku 2012 se studenti naší školy zapojili do projektu Vektor 1 od firmy Scio. Studenti 

byli testováni z obecných studijních předpokladů, českého jazyka, matematiky – rozšířené 

verze, anglického jazyka a německého jazyka. Studenti tak získali možnost porovnat své 

znalosti a vědomosti nejen se svými spolužáky, ale i třídu a školu jako celek s jinými třídami 

a školami (gymnázii) v České republice. Studenti prvního ročníku, kteří se dosud neučili 

německý jazyk, se jeho testování nezúčastnili. 

Projektu se zúčastnilo celkem 6 136 studentů z 255 tříd a 119 škol, z toho 2 264 studentů z 89 

tříd 44 čtyřletých gymnázií. 

Na začátku čtvrtého ročníku (v říjnu 2015) absolvují naši studenti testování Vektor 4, díky 

kterému budou moci porovnat svůj vývoj v těchto testovaných oblastech. 

Základní pojmy 

Percentil 

Vyjadřuje pořadí žáka, jednotlivé třídy a školy v testu. Toto pořadí je přepočtené na stupnici 

0 až 100 (0 = nejhorší, 50 = střed, 100 = nejlepší). Percentil lze též interpretovat jako 

procento těch, které žák v testu předstihl. (Př.: Pokud se testu zúčastnilo 500 žáků a daný 

žák se umístil na 100. místě, pak předstihl 400 ostatních žáků a jeho percentil je 80. Znamená 

to tedy, že předstihl 80 % testovaných žáků.) 

Skupinový percentil 

Vyjadřuje pořadí žáka ve skupině škol nebo tříd stejného typu, tedy G4 je pořadí mezi všemi 

čtyřletými gymnázii. 

Pořadí studentů GB v jednotlivých předmětech základní 
sady 

 Pořadí mezi 44 čtyřletými 
gymnázii 

Obecné studijní předpoklady 11. 

Český jazyk 9. 

Matematika – rozšířená verze 11. 

Anglický jazyk 15. 

Německý jazyk 15. 



Výsledky studentů GB v  jednotlivých předmětech vyjádřené 
průměrným percentilem  

 Percentil – průměr Skupinový percentil (G4) – 
průměr 

Obecné studijní předpoklady 63 58 

Český jazyk 64 59 

Matematika 50 55 

Anglický jazyk 56 54 

Německý jazyk 44 50 

Ve všech testech dosáhli studenti mírně nadprůměrných výsledků, mezi všemi testovanými 

školami dosáhli nejlepších výsledků v českém jazyce a v obecně studijních předpokladech, 

stejně tak i ve skupině čtyřletých gymnázií. 

Nejhorších výsledků mezi všemi školami dosáhli naši studenti v německém jazyce, toto je 

způsobeno tím, že někteří studenti se ještě německý jazyk neučili. 

Studenti našeho prvního ročníku využívají svůj studijní potenciál optimálně a pracují tedy 

v rámci svých možností v českém jazyce, v matematice a v anglickém jazyce. Výsledky žáků 

v tesech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. 

Výsledky naší školy byly v matematice nejlepší v části funkce a geometrie, na části algebra je 

nutné více zapracovat. 

Výsledky našich studentů byly nejlepší v českém jazyce v části mluvnice a sloh, v anglickém 

jazyce v části čtení a porozumění textu. 

Dále jsou uvedeny grafy vyjadřující umístění studentů naší školy ve srovnání s jinými školami 

 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



Výsledky jednotlivých tříd v  jednotlivých předmětech  

 
 



Srovnání výsledků tříd v  jednotlivých předmětech podle 
skupinového percentilu  

třída 
předmět percentil 

skupinový 
percentil G4 

1.C Č 66 61 

1.C M 56 61 

1.C OSP 65 60 

1.B OSP 64 59 

1.B Č 63 58 

1.A A 60 58 

1.A Č 62 57 

1.A OSP 60 55 

1.B A 56 54 

1.B M 48 53 

1.C A 53 51 

1.A M 46 50 

1.B N 45 50 

1.A N 43 49 

1.C N 13 13 

Kromě testů z cizích jazyků je v tomto testování nejlepší třídou třída 1.C. Výsledky studentů 

tříd 1.A a 1.B jsou srovnatelné. 


