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Čo v skutočnosti dokážeme z týchto údajov 
vyčítať?

➢ Môžeme hovoriť o výsledku samotných žiakov?

➢ Hovorí výsledok o tom či sú naši žiaci „hlúpi“ alebo
„múdri“?

➢ Čo z výsledku vyplýva pre náš vzdelávací systém?

➢ Aký výsledok by bol pre nás akceptovateľný?

➢ Ak by bol výsledok akceptovateľný znamenalo by to, že už
nemusíme pracovať na vzdelávaní?

➢ Ak je výsledok neakceptovateľný, na ktorej úrovni sa
musia realizovať zmeny?

➢ Je výsledok v štúdii PISA naozaj LEN výsledkom
nastavenia vzdelávacieho systému?

➢ Prečo je to tak?



Ak urobíme jeden krok do hĺbky zistíme, že...

➢Takmer TRETINA (31,4 %) slovenských 15-ročných 
žiakov nedosahuje ani základnú úroveň čitateľskej 
gramotnosti.





Ak urobíme jeden krok do hĺbky zistíme, že...

➢ŠTVRTINA (25,1 %) slovenských 15-ročných žiakov 
nedosahuje ani základnú úroveň matematickej 
gramotnosti.





Ak urobíme jeden krok do hĺbky zistíme, že...

➢Takmer TRETINA (29,2 %) slovenských 15-ročných 
žiakov nedosahuje ani základnú úroveň 
prírodovednej gramotnosti.





Ak urobíme jeden krok do hĺbky zistíme, že...

Žiaci z prostredia s nízkym ESCS dosahujú výrazne
nižší výkon v čitateľskej gramotnosti. (nárast ESCS
o 1 bod znamená navýšenie skóre o 46 bodov vo výkone
ČG). T.j. na Slovensku žiaci s nízkym ESCS nemajú
možnosť dosiahnuť prijateľnú úroveň ČG (2018)
počas celého obdobia povinného vzdelávania len
preto, že pochádzajú zo sociálne znevýhodneného
prostredia!

SR patrí dlhodobo medzi krajiny s najvyššou mierou
vplyvu ESCS na výkon žiaka.



Ak urobíme jeden krok do hĺbky zistíme, že...



Ak urobíme jeden krok do hĺbky zistíme, že...



Ak urobíme jeden krok do hĺbky zistíme, že...



Niektoré z ďalších zaujímavých                        
zistení štúdie PISA (2012 a 2015)

✓ spôsob výučby prírodovedných predmetov výrazne vplýva na to, 
akú úroveň prírodovednej gramotnosti žiaci dosahujú (2015);

✓ žiaci v krajinách OECD, ktorí sa v škole cítia ako outsideri, 
dosahovali v priemere o 22 bodov (SR 31 bodov) nižší výkon          
v prírodovednej gramotnosti ako tí, ktorí sa tak necítia (2015);

✓ pozitívny vzťah medzi učiteľom a žiakom je spojený s lepším 
výkonom žiaka v matematickej gramotnosti a aj s jeho silnejším 
pocitom spolupatričnosti ku škole (2012);



Niektoré z ďalších zaujímavých                        
zistení štúdie PISA (2012 a 2015)

✓ v priemere krajín OECD v školách, kde viac ako 10 % žiakov 
uvádza, že sú často šikanovaní, je skóre v prírodovednej 
gramotnosti o 47 bodov (SR o 64 bodov) nižšie než v školách, v 
ktorých sa šikanovanie nevyskytuje často - menej ako 5 % žiakov 
je často šikanovaných (2015);

✓ obete šikanovania často pociťujú stres a úzkosť súvisiace              
so školou, čo môže spôsobiť, že v priemere krajín OECD 45 % 
často šikanovaných žiakov uviedlo, že plánujú ukončiť svoje 
vzdelávanie na úrovni strednej školy;

✓ žiaci, ktorí uviedli, že sa ich rodičia zaujímajú o ich aktivity             
v škole, dosiahli vyšší výkon ako žiaci, ktorí uviedli nedostatok 
záujmu o ich aktivity zo strany rodičov;



Niektoré z ďalších zaujímavých                        
zistení štúdie PISA (2012 a 2015)

✓ očakávania žiakov v spojitosti s dosiahnutým vzdelaním a 
budúcim povolaním súvisia so socioekonomickým zázemím a 
zložením ich školy. Sociálna segregácia, ktorá spája žiakov           
s nízkym socioekonomickým zázemím v rovnakých školách 
potláča očakávania žiakov do budúcnosti (2015).Môžeme teda konštatovať (nielen na základe výsledkov štúdie PISA, ktoré 

túto skutočnosť len potvrdzujú), že na to, či sa žiak dokáže naučiť a 
porozumieť nevplýva len kvantita vyučovacieho obsahu, ale aj: 

▪ akým spôsobom sa žiak vzdeláva;
▪ v akom prostredí sa vzdeláva a ako sa v ňom cíti;
▪ kto ho vo vzdelávaní vedie;
▪ v akom prostredí vyrastá;
▪ atď.

V neposlednom rade musíme vyjadriť, ako toto všetko môžeme v škole 
zabezpečiť tak, aby sme všetkým žiakom poskytli rovnakú príležitosť vzdelávať 
sa, žiť zmysluplný život a byť  plnohodnotným členom spoločnosti. 



Štúdia PISA nie je univerzálny nástroj, ktorý nám
poskytne odpoveď na všetky otázky, ktoré potrebujeme
zodpovedať ak chceme mať úspešný vzdelávací systém
(za predpokladu, že si stanovíme, čo vo vzdelávaní
považujeme za úspešné). ALE môže upriamiť
pozornosť na niektoré oblasti vzdelávacieho systému,
ktoré na prvý pohľad nemusia byť viditeľné.

Je to dôležité, pretože:

Ide o mladých ľudí: 

▪ vo veku trestnoprávnej zopovednosti;
▪ ktorí vlastnia občiansky preukaz;
▪ ktorí budú mať čoskoro možnosť voliť svojich zástupcov vo 

voľbách;
▪ ktorí budú mať čoskoro možnosť vlastniť VP;
▪ ktorí majú k dispozícii istú sumu peňazí a môžu s ňou 

manipulovať;
▪ ktorí majú prístup  k sociálnym sieťam a rôznym typom médií;
▪ ktorí majú takmer neobmedzený prístup na internet;
▪ a to nie je všetko... 

Prečo je dôležité zistiť, čo stojí za výsledkom 
štúdie PISA?



Ďalším hĺbkovým analytickým spracovaním 
údajov  je možné poskytnúť:

➢omnoho podrobnejšiu spätnú väzbu pre vzdelávací 
systém (od najvyššieho stupňa riadenia);

➢možnosť sledovať trend vývoja úrovne gramotnosti 
niekoľkých generácií slovenských žiakov;

➢porovnanie trendu vývoja s aktuálnym nastavením 
vzdelávacieho systému a stanoviť si cieľ;

➢atď...



Viac informácií o meraní PISA:

Komplexné súbory materiálov zahŕňajúce 
medzinárodné databázy výsledkov zo všetkých 
doteraz realizovaných cyklov: 
https://www.oecd.org/pisa/

Výsledky za SR spracované v rámci NÚCEM do 
krátkych, národných a tematických správ:

https://www.nucem.sk/sk/merania/medzinar
odne-merania/pisa/publikacie

https://www.oecd.org/pisa/
https://www.nucem.sk/sk/merania/medzinarodne-merania/pisa/publikacie


Ďakujem za pozornosť 

pisa@nucem.sk


