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Výsledky deviatakov vyzerajú na prvý pohľad jednoznačne. Treba ich vedieť čítať. Najlepšie 
dopadli školy v Starom Meste a Novom Meste.  

Zverejnené výsledky škôl v Testovaní 9 - 2012 už umožňujú zistiť aj to, či školy známkujú žiakov 
adekvátne. Doteraz to tak podľa Národného ústavu certifikovaných meraní (NÚCEM), ktorý testovanie 
robí, nebolo vždy.  

Žiaci Bratislavského kraja dosiahli v matematike 57,8 %, čo je na úrovni národného priemeru (57,5 
%) a v slovenčine 55,8 %, čo je mierne nad národným priemerom (54,5%).  

Najlepšie výsledky mali školy v okresoch Bratislava l a 3, nasledujú okresy Bratislava 4 a 2 a 
napokon Bratislava 5.  

Špecifickým fenoménom Bratislavy je, že rodičia z okrajových sídlisk, najmä tí s vyšším 
socioekonomickým statusom, majú snahu svoje deti umiestňovať v školách v centre mesta. Nemožno 
teda tvrdiť, že školy v okrese Bratislava l sú najkvalitnejšie, i keď v testovaní dopadli najlepšie, pretože 
ich úspešnosť je podmienená aj skladbou žiakov, ich rodinným zázemím a možnosťami.  

Výsledky väčšiny škôl sú nad úrovňou národného priemeru, na úroveň národného priemeru sa 
dostali školy okresu Bratislava 2 a mierne pod úrovňou národného priemeru z matematiky okres 5, 
teda Petržalka, Jarovce a Rusovce. Výsledky žiakov z cirkevných škôl sú dlhodobo lepšie než 
výsledky žiakov v štátnych školách. Treba však zohľadniť, že žiakov štátnych škôl je mnohonásobne 
viac, a teda ich skladba, rôznosť predpokladov a výkonov je výrazne vyššia než v cirkevných 
základných školách.  

Minulý rok robilo testy len 32 žiakov súkromných škôl, čo je veľmi malé číslo na porovnávanie so 
štátnymi i cirkevnými školami.  

NÚCEM vlani pilotne testoval žiakov kvarty osemročných gymnázií. Kvartáni celkovo dopadli lepšie 
ako deviataci v oboch predmetoch.  

Celkové lepšie výsledky kvartánov je treba vidieť v tom kontexte, že ide o vybraných žiakov, ktorí 
majú aj lepšie študijné predpoklady a známky.  
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V testovaní deviatakov Bratislava celkom obstála.  

 


