
 

 

 

 

                     V Praze dne 31.1.2016 

Vážení rodiče, 

škola, kterou navštěvuje Vaše dítě, se účastní velkého národního výzkumu, jehož cílem je sledovat 

vzdělávací dráhy žáků v různých typech škol. Výzkum je znám pod zkratkou CLoSE  (Czech 

Longitudinal Study in Education), je financován Grantovou agenturou České Republiky (číslo projektu 

P402/12/G130) a probíhá za spolupráce tří pracovišť: Národohospodářský ústav Akademie Věd ČR 

(prof. Jan Švejnar), Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (dr. David Greger) a Národní 

vzdělávací fond (doc. Jiří Večerník).  

V rámci výzkumu se uskutečnilo ve třídě, kterou navštěvuje Vaše dítě, v roce 2012 testování 

v matematice a v českém jazyce. Na počátku druhého pololetí tohoto školního roku se bude toto 

testování opakovat s cílem zjistit, jak se vědomosti a dovednosti žáků zlepšily v průběhu druhého stupně 

povinného vzdělávání. Součástí šetření jsou i žákovské dotazníky, které se dotazují na rozmanité 

aspekty školní výuky a na rodinné zázemí žáků. Informace o rodinném zázemí je potřebná pro 

zohlednění podmínek, ve kterých škola pracuje. Zároveň budou dotazováni také učitelé, kteří testované 

žáky vyučují.  

Školám bude poskytnuto porovnání v rámci celé České republiky, co se týče aktuálních výsledků i 

studijního pokroku žáků mezi 6. a 9. ročníkem. Informace, které škole v rámci výzkumu poskytneme o 

její práci, bude zcela unikátní a škola ji nemůže získat z jiných dostupných zdrojů (SCIO, Kalibro, 

testování ČŠI). Testy a dotazníky jsou vyvinuty speciálně pro účely výzkumu a ve školách jsou zadávány 

realizátory výzkumu, aby výsledky byly skutečně srovnatelné.  

Výsledky jednotlivých škol nebudou poskytnuty žádnému jinému subjektu (např. zřizovateli) a budou 

zpracovávány anonymně. Údaje o jednotlivých žácích budou archivovány pouze pro účely propojení dat 

v jednotlivých letech a budou uchovávány odděleně od výzkumných datových souborů. Tyto údaje 

nebudou poskytovány jiným subjektům a nebudou nikde zveřejňovány. Účast ve výzkumu je tedy pro 

žáky zcela anonymní. 

Výzkum poskytne velmi cenné informace škole, kterou navštěvuje Vaše dítě, a bude sloužit jako podklad 

pro rozvoj českého vzdělávacího systému. Děkujeme Vám za to, že Vašemu dítěti účast ve výzkumu 

umožníte.  
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