KOMENTÁŘ K VÝSLEDKOVÉ SESTAVĚ – ZÁKLADNÍ ŠKOLY
JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA DO OBORŮ STŘEDNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU 2018

KOMENTÁŘ K VÝSLEDKOVÉ SESTAVĚ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY
(příloha výsledkové sestavy)

Výsledková sestava „Z_XXXXXXXXXXX“ obsahuje základní údaje o výsledcích jednotné přijímací
zkoušky (JPZ) na středních školách s maturitní zkouškou. Cílem sestavy je poskytnout jednotlivým
základním školám informace o tom, jakých výsledků dosáhli jejich žáci v porovnání s uchazeči o
středoškolské studium v rámci celé České republiky. Údaje o identifikaci uchazečů k základní škole
jsou převzaté z přihlášek zadaných střední školou do informačního systému Centra pro zjišťování
výsledků vzdělávání.
CO VE ZPRÁVĚ NAJDETE
Datovou část zprávy tvoří jednoduchá tabulka ve formátu *xlsx, v níž pro každou skupinu uchazečů
podle délky středoškolského studia (8letá gymnázia, 6letá gymnázia a 4leté obory včetně nástaveb) je
samostatný řádek.
Záhlaví tabulky obsahuje identifikaci základní školy včetně IZO. V těle tabulky jsou v horní části
(označeno „CELÁ ČR“) uvedena agregovaná data za všechny uchazeče, kteří se přihlásili a konali testy
v rámci jednotné přijímací zkoušky pro příslušnou délku studia.
V dolní části - označeno „ŠKOLA“ - jsou data zpracovaná z výsledků uchazečů o středoškolské studium
na příslušné základní škole. Řádek za základní školu jako celek obsahuje pouze absolutní počty
přihlášených uchazečů (žáků příslušné základní školy) a uchazečů, kteří zkoušku konali.
V podrobnějším členění, tedy podle délky středoškolského studia jsou pak za každou skupinu
uchazečů v tabulce uvedeny samostatně pro matematiku a český jazyk následující údaje:

ČESKÝ JAZYK
PŘIHLÁŠENI

KONALI

PRŮMĚRNÉ
PERCENTIL.
UMÍSTĚNÍ

MATEMATIKA
% SKÓR
PŘIHLÁŠENI

CELKEM

1. kvartil

2. kvartil

3. kvartil

MAXIMUM

KONALI

PRŮMĚRNÉ
PERCENTIL.
UMÍSTĚNÍ

% SKÓR
CELKEM

1. kvartil

2. kvartil

3. kvartil

MAXIMUM



PŘIHLÁŠENI – počet uchazečů přihlášených v rámci JPZ ke zkoušce z matematiky a z českého
jazyka



KONALI – počet uchazečů, kteří zkoušku z matematiky a českého jazyka konali



PRŮMĚRNÉ PERCENTILOVÉ UMÍSTĚNÍ - průměrná hodnota percentilového umístění
uchazečů dané skupiny. Percentilové umístění jednotlivého uchazeče poskytuje údaj o tom,
kolik procent uchazečů dosáhlo stejného či horšího výsledku.
% SKÓR - bodové hodnocení uchazeče, který zkoušku dokončil, vyjádřené procenty z
maximálního dosažitelného počtu bodů. Do výpočtu je zahrnut vždy lepší výsledek zkoušky ze
dvou možných pokusů, pokud je uchazeč využil.
 PRŮMĚR (v tabulce označeno „CELKEM“; průměrný procentní skór) – průměrná
úroveň bodového hodnocení v testu
 KVARTILY - hodnota procentního skóru v jednotlivých kvartilech. Jedná se o výsledek
uchazeče/uchazečů, kteří se nacházejí přesně na úrovni dolní čtvrtiny (1. kvartil),
poloviny (2. kvartil nebo též medián) a horní čtvrtiny (3. kvartil) souboru všech
uchazečů, kteří zkoušku konali, pokud bychom je seřadili podle výsledku od
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nejhoršího po nejlepšího. Tento ukazatel je zpracován pouze v případě, že se v dané
skupině vyskytuje 10 a více uchazečů, kteří zkoušku konali a tudíž obdrželi nějaké
bodové hodnocení.
MAXIMUM - vyjadřuje nejvyšší hodnotu % SKÓRU, které dosáhli žáci v dané skupině.
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