
Testovanie žiakov 9. ročníkov. 

 
     Dňa 9. marca 2011 sa uskutočnilo celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ. 
Testovanie žiakov 9. ročníkov robí každoročne Národný ústav certifikovaných meraní 
vzdelávania v Bratislave. Cieľom testovania je porovnať výkony žiakov v testoch, získať 
obraz o výkonoch žiakov na výstupe zo ZŠ, porovnanie výkonnosti žiakov s ostatnými 
školami a poskytnúť školám spätnú väzbu a komplexnejší obraz o testovaných predmetoch, 
ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania. 
     Do testovania 9 sa zapojilo 1 451 základných škôl a v nich 45 400 žiakov. Žiaci boli 
testovaní z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská 
literatúra, maďarský jazyk a literatúra a ukrajinský jazyk a literatúra. 
Test zo slovenského jazyka a literatúry riešilo 42 386 žiakov, priemerná úspešnosť 
v celoslovenskom priemere bola 58,2% (dievčatá 61,7%, chlapci 54,8%) 
Test z matematiky riešilo 45 381 žiakov, priemerná úspešnosť v celoslovenskom priemere 
bola 52,9% (dievčatá 52,4%, chlapci 53,4%). 
 
Výsledky základných škôl v pôsobnosti Spoločného školského úradu a v priľahlých obciach: 
 

Percentil školy 

 Názov školy 
Počet 

testovaných 

žiakov 

Slovenský jazyk 

a literatúra 

Priemerná 

úspešnosť 

v % 

Matematika  

Priemerná 

úspešnosť 

v % SJ aL M 

ZŠ J. Fándlyho Sereď 
 

73 59,1 46,6 57,6 27,5 

ZŠ J. A. Komenského 
Sereď 

40 59,1 48,9 57,6 36,7 

ZŠ P. O. Hviezdoslava 
Sereď 

30 57,0 53,5 48,3 58,3 

CZŠ sv. Cyrila a Metoda 
Sereď  

17 54,7 46,2 36,5 26,1 

ZŠ s MŠ Šoporňa 33 70,8 83,8 92,3 99,5 

ZŠ Vinohrady nad Váhom 17 68,8 45,9 89,7 25,0 

ZŠ Pata 34 59,9 47,5 61,4 31,4 

ZŠ s MŠ Zemianske Sady 20 57,5 49,5 50,9 40,4 

ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka 
Šintava 

8 47,5 53,8 11,1 59,1 

 
Percentil školy vyjadruje umiestnenie školy v rámci všetkých škôl, na ktorých prebehlo testovanie v danom 
predmete a danom roku. Tento údaj určíme tak, že školy usporiadame do poradia podľa dosiahnutej priemernej 
úspešnosti v teste a ich poradie vyjadríme hodnotou percentilu na stupnici 0 - 100. Hodnotu percentilu 
zaokrúhľujeme na jedno desatinné miesto. Percentil vyjadruje, aké percento škôl dosiahlo horší výsledok. 
Napríklad, ak sa škola umiestnila na 90. percentile, jej výsledok interpretujeme tak, že 90 % škôl získalo horší 
výsledok v danom teste. 
 
Údaje spracované oddelením Školstva, rodiny, kultúry a športu na základe podkladov 
Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania.  


