
 
Vážený uchazeči, vážená uchazečko, 
máš za sebou 1. kolo přijímacích zkoušek do střední školy. Testy společnosti Scio řešilo společně s tebou v dalších 
školách více než 20 000 uchazečů o studium. Díky tomu můžeme porovnat tvůj výsledek s mnoha tvými 
vrstevníky, a to nejen za celý test, ale také za jeho jednotlivé části – to ti umožňuje posoudit, která část testu se ti 
povedla lépe a která hůře, tj. v čem jsi na ostatní získal(a) a v čem ztratil(a). Vzhledem k počtu škol můžeme 
porovnat, jak sis vedl(a) ve srovnání s uchazeči ve tvé skupině oborů, můžeme ale rovněž zjistit, jak by ses 
umístil(a), pokud by ses ucházel(a) o přijetí ve škole jiného typu do oboru náležejícího do jiné skupiny. Pokud 
přijímací zkouška nedopadla podle tvých představ a budeš se o přijetí ucházet ve 2. kole zkoušek, usnadní ti tato 
zpráva rozhodování, na kterou školu zamířit.  

 

JAKÉ ÚDAJE SESTAVA OBSAHUJE? 
správně, špatně – počet správně a špatně vyřešených 
úloh v testu, za správně vyřešenou se považuje úloha, 
v níž jsi vyznačil(a) odpověď shodnou s autorským 
řešením, za špatně vyřešenou pak úloha, v níž jsi 
vybral(a) odpověď odlišnou od autorského řešení; 
vynechal – počet úloh bez vyznačené odpovědi nebo 
s neplatnou odpovědí (nejčastěji dvě vyznačené 
odpovědi v jedné úloze); 
hrubá úspěšnost – podíl správně vyřešených úloh ze 
všech úloh testu (např. patnácti správně vyřešeným 
úlohám v testu o celkem 30 úlohách odpovídá hrubá 
úspěšnost 50 % bez ohledu na to, jestli ostatní úlohy 
jsou vyřešeny špatně nebo vynechány); 
skóre – počet bodů získaných v testu (za každou 
správně vyřešenou úlohu jsi získal(a) 1 bod, za každou 
nesprávně vyřešenou úlohu jsi část bodu ztratil(a), za 
úlohu bez vyznačené odpovědi nebo s neplatně 
vyznačenou odpovědí jsi body nezískal(a) ani 
neztratil(a)), nejvyšší možné skóre v testu je rovno 
celkovému počtu úloh v testu, v případě velké převahy 
špatně vyřešených úloh může být skóre i záporná 
hodnota; 
celkový percentil – udává, kolik procent ze 
všech uchazečů  (tj. uchazečů ve všech školách v ČR, 
kde se použily testy Scio) jsi se svým skóre z celého 
testu předstihl(a), jinými slovy, kolik procent uchazečů 
bylo horších než ty; čím vyšší hodnota, tím byl tvůj 
výsledek lepší, nejvyšší možná hodnota je 100 
(odpovídá nejlepšímu skóre ze všech), nejnižší možná 
hodnota je 0 (uchazeč s nejnižším skóre ze všech); 
skupinový percentil – udává, kolik procent uchazečů 
jsi předstihl(a), ale pouze ve skupině uchazečů o 
příslušný typ školy, resp. oboru (opět všechny školy 
stejného typu v ČR), jinými slovy, pokud jsi se 
ucházel(a) o přijetí do gymnázia, porovnává tě 
skupinový percentil jen s uchazeči o gymnázia atd., 
užitečnost skupinového percentilu spočívá v tom, že si 

díky němu můžeš udělat představu o tom, zda mezi 
uchazeči o tebou vybraný typ školy patříš mezi nejlepší, 
průměrné nebo spíše podprůměrné uchazeče, a díky 
tomu může například lépe zvažovat, zda se v případném 
druhém kole opět hlásit na školu stejného typu;  
percentily za části – udávají, kolik procent uchazečů 
jsi předstihl(a) v jednotlivých samostatně 
vyhodnocených částech testu (názvy částí jsou uvedeny 
přímo v záhlaví tabulky s daty), porovnání je provedeno 
za všechny uchazeče bez ohledu na typ školy; 
percentily za části ti říkají, která část testu se ti ve 
srovnání s ostatními povedla lépe a která hůře (v čem 
jsi na ostatní získal(a) a v čem naopak ztratil(a)) – díky 
tomu se můžeš buď do 2. kola nebo do začátku studia 
v září cíleně doučit to, co ti šlo nejméně a efektivně tak 
zlepšit svoje šance na úspěch ve zkouškách nebo ve 
studiu; 
křížové percentily – uvádějí, kolik procent uchazečů 
bys předstihl(a), pokud by ses hlásil(a) na jiný typ 
školy, z jejich hodnot lze usuzovat na to, s jakou 
pravděpodobností bys měl(a) šanci být přijatá na 
jednotlivé typy škol (měj ale na paměti, že se jedná o 
průměrné hodnoty); např. křížový percentil pro skupinu 
gymnázií tě porovnává se všemi uchazeči o studium 
v gymnáziích (ať jsi se ve skutečnosti hlásil(a) na 
jakoukoliv jinou školu), křížový percentil pro skupinu 
středních odborných učilišť (SOU) tě porovnává se 
všemi uchazeči o přijetí do SOU apod.; vysoká hodnota 
křížového percentilu (nad 75 u gymnázií, nad 55 u 
ostatních typů škol) naznačuje velkou šanci na přijetí do 
daného typu školy, naopak nízká hodnota křížového 
percentilu (pod 40) příliš šancí na přijetí do daného typu 
školy nedává (opět ale připomínáme, že se jedná o 
průměrné hodnoty a rozhodně je nelze brát jako 
závazné pro školu např. v odvolání nebo ve druhém 
kole). Můžeš tak také posoudit, zda jsi si vybral(a) typ 
školy odpovídající úrovni tvých výsledků. 

 

Měj na paměti, že zde uvedené výsledky jsou vyhodnoceny ve skupině uchazečů v různých školách, a proto nemají 
žádný přímý vztah k výsledku tvé přijímací zkoušky. Různé školy (dost možná i ta tvoje) kromě výsledků testů 
společnosti Scio v rozhodování o přijetí zohledňují i další kritéria (např. výsledky ze základní školy a nejrůznější 
bonifikace, jednotlivým testům přikládají různou váhu apod.) – nic takového do našich porovnání nezahrnujeme. 
Údaje v této sestavě nemohou nijak ovlivnit vyhodnocení přijímacích zkoušek v žádné škole. Některé školy 
k výsledkům z prvního kola mohou ale přihlížet v kole druhém – informace o takové možnosti si musíš vyžádat 
přímo v tebou vybrané škole, pro kterou ses v případném druhém (nebo dalším) kole rozhodl(a). 
 


