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Část  I. 

Základní charakteristika školy 

 

Název školy : Základní škola a Mateřská škola Sedlec, okres Břeclav, příspěvková organizace 

 

Sedlec č.p. 101, 691 21 Sedlec 

 

Zřizovatel školy : Obec Sedlec, Sedlec č.p.  92, 69121 Sedlec 

 

Ředitelka školy: Mgr. Marie Schallenbergerová 

 

Škola sdružuje :  Základní škola 

                            Mateřská škola 

                            Školní družina 
                             Školní jídelna 

       

Telefon : ZŠ – 519 513 330 
        MŠ – 519 513 484 

Webové stránky: www.zssedlec.estranky.cz 

E-mail : zs.sedlec@tiscali.cz 

       

Školská rada : J. Šuterová, Mgr. Š. Johanidesová, Ing. P. Michlík 
 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

 
Školní rok 2016/2017 – začátek 

šk. roku 

Počet tříd Počet ročníků Celkový počet 

žáků 

Počet 

integrovaných žáků 

Malotřídní ZŠ 1 5 20 1 

 

 

Zvolený vzdělávací program: 

 

Název zvoleného vzdělávacího programu v ročníku 

Tvořivá škola Učíme se s úsměvem 1. - 5. 

 

 

Údaje o pracovnících základní školy 

 

Celkový počet pedagogických pracovníků včetně asistenta pedagoga fyz. 4/ přepoč. 3,9 

Z toho odborně a ped. způsobilých 3 

Provozní pracovníci 1 

 

Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy: 

 

Rozhodnutí ředitele Počet Přijato 

Žádosti o přijetí dítěte do ZŠ ve školním roce 2016/17 4 3 

O odkladu povinné školní docházky 0 0 

mailto:zs.sedlec@tiscali.cz
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Údaje o výsledcích vzdělávání žáků: 

 

Celkové hodnocení a klasifikace žáků: 

 

Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo         Neprospělo  Opakují 

1. 4 4 - - - 

2. 4 4 - - - 

3. 6 6 - - - 

4. 4 3 1 - - 

5. 2 2 - - - 

Celkem za školu 20 19 1 - - 

 

Snížený stupeň z chování: 0 

Celkový počet neomluvených hodin na škole: 0 

Vzdělávání žáků mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č.73/2005 Sb., § 12 - 14) : 0 

Jeden žák byl přijat na gymnázium. 
 

 

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 
Kladně hodnotíme: 

- zajišťování zdravého životního stylu, 

- zlepšení pozitivního klima ve třídách i ve škole – což potvrdila také pracovnice PPP Břeclav po provedení 

preventivního programu ve škole, 

- zamezení projevům násilí a šikany, 

- větší počet zapojených dětí do zájmových kroužků, školních projektů, 

- většinu akcí, které proběhly v rámci i mimo školu, 

- větší zapojení rodičů do našich akcí, do vedení kroužků 

 

Nedostatky vidíme: 

- stále pomalu se rozvíjející spolupráce s ostatními občany obce 

 
 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy: 
 

 

Dana Havelková 

 

Lidské tělo v pohybu s hudbou 

 

17064/2014-1-543 

3.11.2016                500,- Kč 

Marie Schallenbergerová 

 Plán pedagogické podpory ve školní praxi 

15786/2016-1-456 

 14.2.2017               740,- Kč 

Marie Schallenbergerová 

 

Aktuální otázky v řízení málotřídních škol – 

1.část 

15779/2016-1-522 

 27.2.2017                480,-Kč 

Marie Schallenbergerová 

 Individuální vzdělávací plán ve školní praxi 

15786/2016-1-456 

5.4.2017                   890,-Kč 

Marie Schallenbergerová 

 

Aktuální otázky v řízení málotřídních škol – 

2.část 

15779/2016-1-522 

30.3.2017                 480,-Kč 

Alexandra Kalužíková 

 

Dokončení bakalářského studia – Předškolní 

pedagogika - na UP Olomouc  
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Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti  

 

Zorganizovali jsme:  
 

- preventivní program „Mapování vztahů ve třídě“, 

- depistáž žáků 1. ročníku, 

- besedu se spisovatelkou Ivonou Březinovou, 

- pasování prvňáčků na čtenáře, návštěva místní knihovny, 

- recitační soutěž, 

- písečnou animaci,  

- mobilní Dopravní výchova (1.- 5.tř.), 

- Dýňovou stezku 

- mobilní Planetárium, 

- hudební vystoupení L. Hrdličky, 

- Tříkrálové představení pro rodiče a veřejnost, 

- vystoupení kouzelníka, 

- divadelní představení Jak vodník Kapička o vodu přišel, 

- čarodějnické rejdění, 

- pěší výlet do okolí – projekt Velikonoce, 

- „Dny otevřených dveří“, 

- výlet na „Stezku bosou nohou“, 

- cyklovýlet do Hlohovce – návštěva spřátelené školy, 

- ŠVP v Koryčanech (podrobněji viz příloha č. 1) 

 

- zájmové kroužky – anglický jazyk, pohybový, počítačový, keramický, přírodovědný 

 

Ve spolupráci s obcí jsme zorganizovali: 
 

- oslavu svátku sv. Martina, 

- „Česko zpívá koledy“, rozsvěcování vánočního stromku, 

- vypouštění balónků s přáním k Ježíškovi, 

- 7. sportovní setkání spřátelených škol (ZŠ a MŠ Týnec, ZŠ a MŠ Březí, ZŠ Valtice, ZŠ a MŠ Hlohovec, ZŠ 

Mikulov),  

 

Zúčastnili jsme se: 

 

- „Celé Česko čte dětem“ (celostátní projekt), 

- „Čtení pomáhá“ (celostátní projekt), 

- plavecký kurz (2. a 3.tř.), 

- dopravní soutěž BESIP (2.místo v oblastním kole, 7. místo v kole okresním), 

- Atletické závody v Mikulově, 

- celorepublikový matematický „Klokan“, „Cvrček“ (2. - 5. ročník), 

- Větrníkový den (program na podporu lidí nemocných cystickou fibrózou), 

- zapojení do projektu „72 hodin“ – založení bylinné zahrádky, 

- „Veselé zoubky“ (preventivní program zaměřený na správnou péči o dětský chrup), 

- „Cyklohraní“ - republikový sběr druhotných surovin – baterie, 

- programy „Školní mléko“ a „Ovoce a zelenina do škol“ (+ Ochutnávkový koš ovoce a zeleniny), 

- dopravní výchova BESIP – 4. – 5.ročník 

 

Svým vystoupením jsme potěšili místní důchodce na jejich předvánoční besídce. Nově jsme se zapojili do 

Tříkrálové sbírky. 
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Pokračovali jsme v celoročním třídění odpadu a sbírali papír. Z výtěžku nasbíraného papíru jsme mohli také 

financovat naše výlety, divadelní a hudební pořady.  

Spolu s MŠ jsme nasbírali opět neuvěřitelné množství recyklovatelného odpadu: 165kg baterií a 288kg 

hliníku.  

Ve škole máme v každé třídě krabici na použitý papír a na chodbě další nádoby na třídění odpadu - na 

krabičky od mléka, plast, hliník, baterie. Děti již běžně chodí k připraveným nádobám. 

 Byli jsme ČŠI vybráni do celorepublikových srovnávacích testů – viz příloha č. 2. 

Sběrem víček od PET lahví a koupí drobných předmětů jsme přispěli na dobročinné účely (Fond Sidus, Život 

dětem). 

 

 

 

Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů, o zapojení školy do dalšího vzdělávání 

v rámci celoživotního učení, údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z 

cizích zdrojů, údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími 

partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 
 

Tento rok jsme nebyli zapojeni do žádného z výše jmenovaných programů či projektů. 

 
 

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA 

 

 

ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD 

celkem 1 16 fyz. 1 / přepoč. 0,58 

 

Z činnosti ŠD: 
 

Školní družinu navštěvovalo 17 žáků. Výchovně vzdělávací činnost probíhala podle ŠVP ŠD a podle 

vypracovaného plánu, který byl dělen na měsíce a byl tematicky zaměřen.  

Cílem činností bylo hravou a nenásilnou formou naučit děti využívat volný čas k zajímavým aktivitám, k 

získání nových poznatků, dovedností i návyků, ale také k potřebné relaxaci  

a odpočinku. Zařazovány byly též spontánní, individuální či skupinové aktivity.  

Činnosti byly připraveny tak, aby každé dítě mělo možnost si vybrat a vyzkoušet aktivity podle momentální 

nálady a kondice, vždy na základě dobrovolnosti, aby pobyt ve školní družině přinášel dětem radost a 

uspokojení.  

Základním prvkem práce byla hra. Při hrách děti rozvíjely spolupráci, tvořivost a fantazii, prožívaly 

dobrodružství a učily se mnoha novým činnostem. Po celý školní rok byl kladen důraz na upevňování zásad 

slušného chování a mezilidských vztahů. Vycházky byly zaměřeny na poznávání a pozorování přírody ve 

všech ročních obdobích a na dopravně bezpečnostní výchovu.  

Inventář školní družiny byl průběžně doplňován novým nábytkem (pohovka), hrami, hračkami, výtvarnými a 

sportovními pomůckami. 

Školní družina se aktivně zapojovala do akcí pořádaných školou, podílela se na výzdobě školy a děti 

vyráběly dárky k zápisu pro budoucí prvňáčky. Svoji činnost prezentovala na webových stránkách školy.  

 

Proběhlé akce:  

Drakiáda 

Exkurze do výrobny vína 
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Letem pohádkovým světem 

Beseda se zdravotní sestřičkou – Hravě, stravujeme se zdravě 

Přivítání jara – vynášení Morany 

Malá výstava ke konci 2. světové  
 

 

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA: 

 

 

Typ jídelny- dle výkazu Z17-01 Počet Počet strávníků 

  žáci a děti, studenti školní pracovníci ostatní 

921  ŠJ  - úplná  1 56 8 33 

 

Počet pracovníků školní jídelny: 

 

Fyzické osoby 2 

Přepočtené na plně zaměstnané 1,88 

 

 

 

MATEŘSKÁ  ŠKOLA 

 

Provoz školy (od - do): 6,30h. – 15,30h. 
 

Školní rok 2016/2017 
k 30.6.2017 

Počet tříd Celkový počet 

dětí  

Průměrná 

docházka 

 v % 

Počet dětí  

s celodenním 

vzděláním 

Počet dětí 

s polodenní 

docházkou 

tř. standardní 1 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           67 22 2 

 

Věkové složení dětí k 30.9.2016 

 
 počet dětí 

nar.1.1.2014 a později 0 

nar. 1.1.2014- 31.8.2014 4 

nar. 1.9.2013- 31.12.2013 1 

nar. 1.9.2012- 31.12.2012 5 

nar. 1.9.2011- 31.8.2012 6 

nar. 1.9.2010 – 31.8.2011 7 

nar. 1.9.2009– 31.8.2010 0 

nar. 31.8.2009 a dříve 0 

 

Mateřská škola vybírá úplatu v základní výši 350,- Kč. 

 

Údaje o pracovnících školy: 

 

Celkový počet pedagogických pracovníků fyz. 2/ přepoč. 2 

Z toho odborně a ped. způsobilých 2 

Provozní pracovníci  fyz.1/ přepoč. 0,15 
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Údaje o přijímacím řízení: 

 

rozhodnutí  počet 

Přijetí dítěte do MŠ ve šk. roce 2016/2017 9 

Ukončení docházky dítěte (§ 35 zák.561/2004 Sb.) 0 

Počet nepřijatých dětí 1 

 

Z činnosti MŠ: 

 

Školní rok 2016/17 byl posledním v tříletém období, kdy jsme pracovali podle vypracovaného ŠVP. 

Mateřská škola byla vedena jako jednotřídní s počtem 24 zapsaných dětí, z nichž 22 dětí MŠ navštěvovalo na 

celodenní a 2 děti na polodenní docházku. Průměrná docházka byla 16 dětí. 

Obě učitelky opět úzce spolupracovaly při plánování a tvorbě třídního programu. Po ukončení TČ bylo vždy 

provedeno zhodnocení. Obě učitelky byly rovněž zodpovědné za vedení diagnostik pro svou skupinu dětí, 

pro které byly od letošního roku zvoleny nové diagnostické listy, které zahrnovaly více oblastí k posouzení.  

V závěru roku obě učitelky v rámci sebereflexe zpracovaly autoevaluační dotazník, jehož výsledky   

a doporučení pro další práci jsou uvedeny v Hodnocení MŠ za školní rok 2016/2017. 

 

Naše MŠ byla ve spolupráci se ZŠ zapojena do těchto projektů: 

- Celé Česko čte dětem 

- Předplavecký výcvik 

- Sběr hliníku a baterií 

- Sběr starého papíru 

- Sběr víček od pet-lahví pro nemocné děti 

- Občanské sdružení Na pomoc dětem – zakoupením drobných předmětů 

- Projekt „Větrníkový den“ – pomoc dětem postiženým cystickou fibrózou 

- Projekt „72 hodin“ – výsadba okrasných stromků a cibulovin na školním dvoře 

 

Pro obohacení života dětí v naší MŠ se uskutečnily ve spolupráci se ZŠ, OÚ nebo samostatně tyto akce: 

 

- Exkurze do družstevního sklepa 

- Večerní stezka s dýňovými strašidly 

- Večerní slavnost k příležitosti svátku sv. Martina 

- NZM Valtice – výstava betlémů a vánoční dílna 

- Představení kouzelníka 

- Mikulášská nadílka v MŠ  

- Vypouštění balónků s přáníčky Ježíškovi 

- Vánoční besídka pro důchodce 

- Vánoční koledování u vánočního stromu v obci 

- Vánoční dílnička pro rodiče a děti 

- Vánoční besídka v MŠ pro rodiče 

- Vánoční nadílka s diskotékou v MŠ  

- Soutěž rodičů s dětmi o nejhezčí zimní obrázek, výrobek s motivem Zimy 

- Karneval s tancem a soutěžemi s odměnou 

- Hudební představení pro děti – p. Hrdlička 

- Beseda se starostou na OÚ Sedlec 

- Mobilní planetárium 

- Mobilní dopravní hřiště 

- Beseda v knihovně OÚ Sedlec 

- Soutěž rodičů s dětmi „O nejkrásnější kraslici“ 
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- Velikonoční dopoledne se zajíčkem s plněním různých úkolů a odměnou 

- Účast na programu „Hmyz“ v NZM Valtice 

- Čarodějnické dopoledne v MŠ 

- Účast nejstarších dětí na Olympiádě ve Valticích 

- Divadelní představení „Vodník Kapička“ v Břeclavi 

- Oslava Dne dětí s opékáním špekáčků a soutěžemi 

- Vyhodnocení sběru hliníku a baterií s rozdáváním odměn 

- Výlet autobusem s rodiči do ZOO Hodonín 

-  Zahradní slavnost a rozloučení s předškoláky 

 

 

 

Část II . 

Přehled o poskytnutých informacích 

  Ve školním roce 2015/2016 nebyly na základě zákona č. 106/1999 Sb. a podle směrnice ředitele 

k naplnění zákona č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím ze dne 1.1.2000 vyžádány žádné 

informace nad rámec informací zveřejněných vyvěšením nebo umístěním na webovou adresu 

www.zssedlec.estranky.cz 

 

 

 

Část III. 

Výsledky kontrol ČŠI a jiných kontrol 

 

VZP ČR, Účetní audit, Krajská veterinární správa SVS pro Jihomoravský kraj, KHSJM.  

Výsledky kontrol – úplně bez závad či s drobnými závadami, které byly odstraněny. 

 

 
 

 

Část IV. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zssedlec.estranky.cz/
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 
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Příloha č. 1    ŠKOLNÍ PLÁN ZŠ 2016/2017 
 
ZÁŘÍ 
 
- projekt „Celé Česko čte dětem“ a „Čtení pomáhá“ 
- MŠ - plavání 
- 23.9. – „Dýňová stezka“ 
 
 

ŘÍJEN 
 
- projekt „Celé Česko čte dětem“ a „Čtení pomáhá“ 
- 11.10. – beseda se spisovatelkou Ivonou Březinovou 
- 14.10. - zapojení do projektu „72 hodin“ – založení bylinkové zahrádky 
- 20.10. – depistáž žáků 1. ročníku  
- MŠ - plavání 
- 26.10. – 27.10. - podzimní prázdniny 
 
LISTOPAD 
 
- projekt „Celé Česko čte dětem“ a „Čtení pomáhá“ 
- 7.11. – ped. rada 
- 8.11. třídní schůzky 
- 12.11. - oslava svátku sv. Martina 
- 21.11. – Větrníkový den 
- 22.11. - Den otevřených dveří 
 
 
PROSINEC 
 
- projekt „Celé Česko čte dětem“ a „Čtení pomáhá“ 
- 5.12. – MŠ – NZM Valtice – Vánoční dílna 
- 6. 12. - vystoupení kouzelníka 
- 9.12. - Vypouštění balónků Ježíškovi 
- 14.12. – Česko zpívá koledy 
- 21.12. - vánoční besídka MŠ 
 
 
LEDEN 
 
- projekt „Celé Česko čte dětem“ a „Čtení pomáhá“ 
- 6.1. – Tříkrálové vystoupení ZŠ + Tříkrálová sbírka 
- 17.1. – ped. rada 
- 25.1. – preventivní program – Mapování vztahů ve třídě 
 
 
ÚNOR 
 
- projekt „Celé Česko čte dětem“ a „Čtení pomáhá“  
- ZŠ – plavání 
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- 1.2. – hudební vystoupení - L.Hrdlička 
- 28.2. – Mobilní planetárium 
 
 
BŘEZEN 
 
- projekt „Celé Česko čte dětem“ a „Čtení pomáhá“ 
- 20.3. - matematický klokan 
- 27.3. – návštěva knihovny, pasování prvňáčků na čtenáře, recitační soutěž 
- 31.3. – Mobilní dopravní hřiště 
- ZŠ - plavání  
 
 
DUBEN 
 
- projekt „Celé Česko čte dětem“ a „Čtení pomáhá“ 
- 12.4. – jarní výlet – projekt Velikonoce 
- 19.4. – třídní schůzky 
- 25.4. – zápis do 1. třídy 
- 28.4. – čarodějnické rejdění 
 

 
KVĚTEN 
 
- projekt „Celé Česko čte dětem“ a „Čtení pomáhá“  
- 3.5. – projekt Ochutnávkový koš ovoce a zeleniny 
- 10.5. - schůzka s rodiči předškoláků 
- 11.5. – dopravní soutěž BESIP – oblastní kolo – 2.místo 
- 18.5. – dopravní soutěž BESIP – okresní kolo – 7.místo 
- 22.5. – školská rada 
- 23.5. – Atletické závody Mikulov 
- 23.5. – 26.5. – srovnávací testy žáků-ČŠI 
- 25.5. – divadelní představení: Jak vodník Kapička o vodu přišel 
 

 

ČERVEN 
 
- projekt „Celé Česko čte dětem“ a „Čtení pomáhá“  
- 1.6. – cyklovýlet do Hlohovce 
- 14.6. – sportovní setkání spřátelených škol  
- 16.6. – dopravní výchova žáků 4.,5.ročníku – BESIP 
- 26. – 30.6. – ŠVP Koryčany 
- 30.6. - vyhodnocení sběrové kampaně – hliník, baterie, ukončení školního roku 
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Příloha č. 2 

 

 

Výsledky testování školy 

Výběrové zjišťování výsledků žáků 2016/2017 – 5. a 9. ročník ZŠ 

Školní rok 2016/2017 

 

Základní škola a Mateřská škola Sedlec, okres Břeclav, 

příspěvková organizace 

Termín akce: 09.05.2017 – 26.05.2017 

Termín testování: 23.05.2017 – 26.05.2017 

Datum vyhodnocení: 05.06.2017 

 

Vyhodnocení školy 
  
  

Tato výsledková sestava prezentuje souhrnné základní výsledky za školu v rámci výběrového zjišťování výsledků žáků 

na úrovni 5. a 9. ročníku ZŠ ve školním roce 2016/2017. Toto výběrové zjišťování pokrylo použitými 21 testy z 

jednotlivých předmětů, kombinací předmětů a vzdělávacích oblastí doposud největší část Rámcového vzdělávacího 

programu ZV ze všech proběhlých celoplošných a výběrových zjišťování realizovaných Českou školní inspekcí. 

  

Cílem tohoto výběrového zjišťování rozhodně nebylo srovnávat žáky, třídy nebo školy – výsledky poskytují informaci o 

tom, nakolik každý jednotlivý žák plní v testech zahrnuté požadavky minimálního standardu osvojených kompetencí. 

Přesto může být užitečný a zajímavý i pohled na zprůměrované výsledky za třídy a za školu. 

  

Pro připomenutí krátká rekapitulace toho, jak byly testy sestaveny: 
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• Každý žák řešil tři testy – dva ze základních předmětů (český jazyk, matematika, cizí jazyk) a jeden z 

některého z dalších připravených předmětů. Testy pro žáky 5. ročníku byly připraveny na 60 minut, testy pro 

9. ročník na 75 minut. Testy obsahovaly různé počty úloh, některé úlohy obsahovaly více než jednu otázku.  

• Za každou správně vyřešenou otázku žák body získal, za chybně vyřešenou nebo vynechanou otázku body 

nezískal, ani neztratil. Podíl počtu bodů získaných v celém testu a počtu otázek v celém testu udává 

průměrnou 

úspěšnost v testu.  

• Úlohy v některých testech byly rozděleny do užších tematických částí – to umožňuje cílenější posouzení toho, 

co šlo žákům v daném testu lépe a co hůře (obdobně jako u celého testu byla spočtena úspěšnost v 

jednotlivých částech).  

• Žáci, u nichž škola při registraci vyznačila speciální vzdělávací potřeby příznakem „SVP“ a přidělila jim 

šablonu s uzpůsobením pro SVP, řešili testy s menším počtem úloh – protože obecně u žáků jde o různé typy 

a stupně SVP, nebyly výsledky těchto žáků do průměrů za školy a třídy s ohledem na interpretovatelnost 

výsledků škol a tříd zařazeny.  

  

Tato výsledková sestava prezentuje celkové výsledky za školu po jednotlivých předmětech. První výsečový graf 

umožňuje porovnat průměrnou úspěšnost žáků školy s výsledky všech testovaných žáků. Graf ukazuje, jak velké byly 

v rámci všech testovaných žáků ČR podíly žáků, kteří dosáhli v celém testu průměrné úspěšnosti v rozmezích 0–20 % 

(tj. jaká část žáků získala v testu jednu pětinu možných bodů nebo méně), 21–40 %, 41–60 %, 61–80 % a 81–100 %. 

Nad grafem je uvedena hodnota průměrné úspěšnosti žáků školy (jen žáků bez SVP), v legendě grafu jsou v 

závorkách počty žáků tvořících jednotlivé podíly. Graf je záměrně konstruovaný z výsledků jednotlivých žáků, žádným 

způsobem nelze z grafu odvodit hodnoty průměrných úspěšností ostatních tříd nebo škol, ani počty tříd a škol v 

jednotlivých skupinách. 

  

Druhý výsečový graf v tomto výběrovém zjišťování není použit, protože v testech byly zastoupeny pouze úlohy jedné 

úrovně obtížnosti (graf by v případě úloh více úrovní obtížnosti ukazoval, jaká část žáků řešila jednotlivé úrovně 

obtížnosti). 

  

Tabulka pod grafy souhrnně pro předmět uvádí průměrné úspěšnosti žáků tříd, školy a všech testovaných žáků v 

testu, případně v jeho jednotlivých tematických částech, pokud do nich byly úlohy v testu rozděleny. 

  

Je třeba zdůraznit, že všechna porovnání mají jen omezenou vypovídací hodnotu. Úlohy v testech nemohly zákonitě 

reprezentovat očekávané výstupy RVP v jeho celé šíři, testy měly omezenou délku a obsahovaly jen malou část toho, 

oč běžně výuka jednotlivých předmětů usiluje. Zprůměrované výsledky, v nichž se ztrácí možnost zohlednění 

individuálních vlivů u jednotlivých žáků, mají především signální funkci – významnější odchylky od očekávané hodnoty 

nebo od průměru za všechny testované žáky by měly být pro školu podnětem pro hledání možných příčin. 
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1.1.1 Anglický jazyk 
  
Průměrná úspěšnost žáků školy: 95 % 

 

Podíly žáků školy po rozvětvení: 

- Obtížnost 1: 100 % (3) 

 

Tabulka detailních výsledků 

Test Obtížnost 5.ročník Škola Celkem 

Vyhodnocených testů Obtížnost 1 3 3 14 755 

Celý test Obtížnost 1 95 % 95 % 79 % 

Čtení s porozuměním Obtížnost 1 90 % 90 % 55 % 

Gramatika Obtížnost 1 88 % 88 % 70 % 

Slovní zásoba Obtížnost 1 100 % 100 % 82 % 

Poslech s porozuměním Obtížnost 1 100 % 100 % 93 % 
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1.1.2 Člověk a jeho svět 
  
Průměrná úspěšnost žáků školy: 89 % 

 

Podíly žáků školy po rozvětvení: 

- Obtížnost 1: 100 % (3) 

 

Tabulka detailních výsledků 

Test Obtížnost 5.ročník Škola Celkem 

Vyhodnocených testů Obtížnost 1 3 3 8 182 

Celý test Obtížnost 1 89 % 89 % 65 % 

Člověk a jeho svět Obtížnost 1 89 % 89 % 65 % 
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1.1.3 Matematika 
  
Průměrná úspěšnost žáků školy: 86 % 

 

Podíly žáků školy po rozvětvení: 

- Obtížnost 1: 100 % (3) 

 

Tabulka detailních výsledků 

Test Obtížnost 5.ročník Škola Celkem 

Vyhodnocených testů Obtížnost 1 3 3 15 708 

Celý test Obtížnost 1 86 % 86 % 60 % 

Geometrie Obtížnost 1 78 % 78 % 48 % 

Počítání s čísly Obtížnost 1 98 % 98 % 72 % 

Slovní úlohy Obtížnost 1 71 % 71 % 47 % 

 

 


