KOMENTÁŘ K VÝSLEDKOVÉ SESTAVĚ – STŘEDNÍ ŠKOLY
JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA DO OBORŮ VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU 2021

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

Výsledková sestava „6XXXXXXXX_SŠ“ je sestavou klíčových údajů o výsledcích jednotné přijímací
zkoušky (JPZ) na středních školách s maturitní zkouškou. Cílem sestavy je poskytnout jednotlivým
středním školám informace o tom, jakých výsledků dosáhli jejich uchazeči v porovnání s uchazeči
v rámci celé České republiky, příslušného kraje, zřizovatele, typu školy a skupiny oborů vzdělání.

CO VE ZPRÁVĚ NAJDETE
1) VÝSLEDKY
Datovou část zprávy tvoří jednoduchá tabulka ve formátu *xlsx, v níž je pro každou skupinu uchazečů
podle délky středoškolského vzdělávání (8letá gymnázia, 6letá gymnázia a 4leté obory včetně
nástaveb) vyčleněn samostatný list. Tabulka obsahuje vždy pouze ty listy, které jsou relevantní pro
danou školu (VYSL5, VYSL7, VYSL9).
Záhlaví tabulky obsahuje identifikaci střední školy včetně REDIZO. V těle tabulky jsou v horní části
(označeno „CELÁ ČR“) uvedena agregovaná data za všechny uchazeče, kteří podali přihlášku do oborů
vzdělání s maturitní zkouškou a konali testy v rámci jednotné přijímací zkoušky pro příslušnou délku
vzdělávání. Dále jsou zde agregáty za příslušný kraj a zřizovatele. Pro detailnější porovnání výsledků
uchazečů dané školy jsou v tabulce uvedeny republikové agregované výsledky za jednotlivé typy škol a
za oborové skupiny.
V dolní části – označeno „ŠKOLA CELKEM“ a „ŠKOLA PODLE TYPU“ – jsou data zpracovaná z výsledků
uchazečů o přijetí ke vzdělávání v příslušné střední škole. V případě výsledkové sestavy pro 4leté obory
není údaj za školu celkem prostým součtem absolutních údajů o přihlášených, konajících a nekonajících
za jednotlivé oborové skupiny (příklad: pokud se uchazeč v rámci přijímací zkoušky ucházel na dané
škole jak o obor střední odborné školy, tak současně o lyceum, je v celkovém údaji za školu započítán
pouze jednou).
Za každou skupinu výše popsaného členění jsou v tabulce uvedeny samostatně pro matematiku a český
jazyk a literaturu následující údaje:
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PŘIHLÁŠENI – počet uchazečů přihlášených v rámci JPZ ke zkoušce z matematiky a z českého
jazyka a literatury.



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



NEKONALI – počet uchazečů, kteří se ke zkoušce nedostavili, nebo byli ze zkoušky vyloučeni.



% SKÓR – výsledek uchazeče, který zkoušku dokončil, vyjádřený procenty z maximálního
dosažitelného počtu bodů.
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PRŮMĚR (průměrný procentní skór) – průměrná úroveň bodového hodnocení v testu,
tedy i průměrná úroveň vědomostí, dovedností atd. pro danou množinu uchazečů.
KVARTILY/MEDIÁN – hodnota procentního skóru v jednotlivých kvartilech. Jedná se
o výsledek uchazeče/uchazečů, kteří se nacházejí přesně na úrovni dolní čtvrtiny (dolní
kvartil nebo též 25. percentil), poloviny (medián) a horní čtvrtiny (horní kvartil nebo
též 75. percentil) souboru všech uchazečů, kteří zkoušku konali, pokud bychom je
seřadili podle výsledku od nejhoršího po nejlepšího. Ve výsledkové sestavě jsou tyto
ukazatele vyplněny pouze pro ty položky, kde je více než 20 konajících uchazečů.
SMĚRODATNÁ ODCHYLKA (míra variability) – vyjadřuje, jak moc jsou si uchazeči svými
výsledky blízko. Je-li směrodatná odchylka malá, jsou si výsledky podobné, naopak
velká směrodatná odchylka signalizuje velké vzájemné odlišnosti. Ve výsledkové
sestavě je tento ukazatel vyplněn opět pouze pro položky, kde je více než 20 konajících
uchazečů.

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.

2) GRAFY
Grafickou část tvoří grafy závislosti, které umožňují zkoumat, jak spolu souvisejí výsledky zkoušky
z matematiky a zkoušky z českého jazyka a literatury. Vizualizace výsledků může posloužit k porovnání
výsledků uchazečů o přijetí ke vzdělávání ve Vaší škole s úrovní všech testovaných uchazečů v ČR, resp.
uchazečů, kteří se hlásili z Vašeho kraje na střední školu v rámci přijímacího řízení a konali JPZ.
Podrobné vysvětlivky k tomuto grafickému doplňku jsou k dispozici na příslušném listu.

DATA POUŽITÁ VE VÝSLEDKOVÉ SESTAVĚ
Údaje v obou částech zprávy, tedy na listech VYSL a GRAFY, zahrnují vždy lepší z dosažených výsledků
uchazeče, pokud uchazeč využil oba pokusy pro konání testu. Data obsahují výsledky jak za řádný, tak
i za náhradní termín JPZ.
V roce 2021 byla jednotná přijímací zkouška na základě opatření obecné povahy Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení pouze do oborů vzdělání na
víceletých gymnáziích. V případě čtyřletých oborů vzdělání s maturitní zkouškou a oborů nástavbového
studia měli ředitelé škol možnost rozhodnout, že v daném oboru nebudou konat jednotnou přijímací
zkoušku. Tato skutečnost způsobila neúplnost centrální evidence uchazečů o vzdělávání v těchto
oborech. Ve zprávě jsou tak zahrnuty výsledky pouze za žáky ucházející se o vzdělávání na 4letých
maturitních oborech (včetně oborů nástavbového studia), kteří podali alespoň jednu přihlášku na
školu, ve které se konala JPZ.
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