
Úspěch žáků ze Špičáku 

V období od března do května 2022 proběhlo v České republice mezinárodním šetření PISA 

zaměřené na mapování matematické, přírodovědné a čtenářské gramotnosti u žáků a 

studentů ve věku 15 let. Účastnilo se ho celkem 10 700 žáků ze 430 základních a středních 

škol. 

Program pro mezinárodní hodnocení žáků PISA patří k největším mezinárodním šetřením v 

oblasti měření výsledků vzdělávání. PISA je jedním z výzkumných projektů Organizace pro 

hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), do kterého je v současné době zapojeno více 

než 80 zemí a ekonomik. Česká republika se šetření účastní pravidelně od jeho vzniku (první 

cyklus proběhl v roce 2000), PISA 2022 je tak již osmým cyklem, do kterého se Česká 

republika zapojuje. V České republice zodpovídá za přípravu, realizaci a vyhodnocení 

šetření Česká školní inspekce.  

Po téměř roce školy, které se testování účastnily, dostaly souhrnnou školní zprávu, které 

porovnává výsledky jejich žáků s celým testovaným vzorkem. Jak si tedy vedli loňští deváťáci 

mezi vrstevníky? 

Tabulky a grafy v souhrnné zprávě obsahovaly údaje o celkových výsledcích žáků 

jednotlivých druhů škol a výsledky žáků školy. Výsledky jsou prezentovány tak, aby umožnily 

srovnání výsledků žáků školy s výsledky žáků ostatních škol stejného druhu/typu. 
Úroveň matematické, čtenářské a přírodovědné gramotnosti žáků je v této zprávě 

prezentována prostřednictvím dosaženého průměrného bodového skóre, tedy počtem bodů 

na příslušné gramotnostní škále. 

 

Matematická gramotnost 

Tabulka Matematická gramotnost uvádí průměrný bodový výsledek žáků školy v matematice 

celkem a v členění podle pohlaví. Dále jsou uvedeny průměrné výsledky českých žáků 

celkem a v členění podle druhu/typu školy. Školy jsou v tabulce seřazeny sestupně podle 

průměrného bodového výsledku. 

Jak vyplývá z bodového hodnocení, převýšili žáci ze Špičáků svými celkovými výsledky 

průměr základních škol v ČR, chlapci byli celkově mírně úspěšnější než dívky. 

 

 Matematika celkem Matematika dívky Matematika chlapci 

Školy PISA celkem 308 304 313 

Základní školy 266 259 272 

Víceletá gymnázia 401 388 416 

Čtyřletá gymnázia 383 370 407 

SOŠ s maturitou 316 297 340 

SOŠ bez maturity 213 201 226 

ZŠ Špičák Č. Lípa 287 271 296 

 

 

 

 

 



Čtenářská gramotnost  

Podobně tomu bylo i při šetření čtenářské gramotnosti, tabulka Čtenářská gramotnost uvádí 

průměrný bodový výsledek žáků školy ve čtenářské gramotnosti celkem a v členění podle 

pohlaví. Dále jsou uvedeny průměrné výsledky českých žáků celkem a v členění podle 

druhu/typu školy. 

Jak vyplývá z bodového hodnocení, převýšili žáci ze Špičáků svými celkovými výsledky 

průměr základních škol v ČR, dívky ve čtenářské gramotnosti tentokrát překonaly chlapce 

větším bodovým rozdílem.  

 

 Čtení celkem Čtení dívky Čtení chlapci 

Školy PISA celkem 309 325 294 

Základní školy 269 279 262 

Víceletá gymnázia 400 402 397 

Čtyřletá gymnázia 385 387 380 

SOŠ s maturitou 321 323 319 

SOŠ bez maturity 214 227 205 

ZŠ Špičák Č. Lípa 300 334 293 

 

Přírodovědná gramotnost  

I v posledním sledovaném segmentu – šetření přírodovědné gramotnosti dosáhli žáci ze 

Špičáku výborný výsledek. Tabulka Přírodovědná gramotnost uvádí průměrný bodový 

výsledek žáků školy celkem a v členění podle pohlaví. Dále jsou uvedeny průměrné výsledky 

českých žáků celkem a v členění podle druhu/typu školy. Školy jsou v tabulce seřazeny 

sestupně podle průměrného bodového výsledku. 

 

 Přírodní vědy 
celkem 

Přírodní vědy dívky Přírodní vědy 
chlapci 

Školy PISA celkem 310 312 309 

Základní školy 271 268 276 

Víceletá gymnázia 404 400 409 

Čtyřletá gymnázia 383 376 397 

SOŠ s maturitou 323 309 338 

SOŠ bez maturity 219 215 222 

ZŠ Špičák Č. Lípa 282 302 268 

 

I v šetření přírodovědné gramotnosti převýšili žáci ze Špičáků svými celkovými výsledky 

průměr základních škol v ČR, dívky v ní opět překonaly chlapce větším bodovým rozdílem.  

Jaký závěr lze učinit? Škola na Špičáku v porovnání s ostatními základními školami v České 

republice rozhodně nezaostává, naopak se ukazuje, že vyučovací a výchovné strategie které 

používá jsou účinné a nesou své plody.  

Cílené zaměření práce na rozvoj čtenářské gramotnosti na 2. stupni školy napříč předměty a 

obory je správnou cestou. Také používání prvků formativního hodnocení, práce s cílem 

hodiny, rozvoj kritického myšlení u žáků, zaměření na sebehodnocení i vrstevnické 

hodnocení u žáků je správné a odpovídá moderním trendům současné pedagogiky. 


