Národní srovnávací zkoušky na GJW v roce 2018

Ve školním roce 2018 mohli studenti na Gymnáziu Jiřího Wolkera vykonat Národní
srovnávací zkoušky (dále jako NSZ), jejichž organizátor je společnost s ručením
omezeným www.scio.cz. V České republice mohou studenti prokázat své znalosti při
NSZ ve 29 městech. V Prostějově bylo letos prozkoušeno celkem 493 zájemců o
studium na vysokých školách. NSZ probíhaly v termínech 1. února. OSP (Obecné
studijní předpoklady), ZSV (Základy společenských věd), M (Matematika), 29. března.
OSP, ZSV, M, 29. března OSP, ZSV, M, AJ (Anglický jazyk), 28. dubna. OSP, ZSV, M,
AJ, 26. května. OSP, ZSV.
K vykonání zkoušek se tradičně hlásí studenti maturitních ročníků, kteří chtějí
pokračovat ve studiu na univerzitách a vysokých školách. Letos měli studenti
v Prostějově možnost si prověřit obecné studijní předpoklady, znalosti ze základů
společenských věd, matematiky, z jazyků anglického. Mohou rovněž, skládat zkoušku
z jazyka německého, a z přírodních věd (biologie, chemie). Absolventi bakalářského
studia zde již čtvrtým rokem pravidelně také konají zkoušku z ekonomie pro magisterské
studium.
Test z obecných studijních předpokladů v letošním roce zaznamenal změny a místo
původních čtyř oddílů měl pouze dva oddíly, a to verbální a analytický. V první části
úlohy vyžadují pečlivou analýzu textů a kritickou práci s textem, v druhé pak schopnost
pracovat s kvantitativními údaji a provádět základní matematické úvahy.
Součástí testovacích archů je i dotazník, kde i letos testovaní vyjádřili spokojenost
s prostředím, organizací i s dozorem.

Společnost s názvem www.scio.cz se zabývá testováním a hodnocením výsledků
vzdělávání již dvacet tři let, v dnešní podobě 14 let. Průběh NSZ je na všech školách
totožný a probíhá paralelně podle přesného časového harmonogramu a přísných
jednotných pravidel. Cílem je, aby pro všechny studenty byly vytvořeny stejné
podmínky. Testy i dotazníky jsou zapečetěny a odeslány do společnosti www.scio.cz
společně s ostatními materiály a tam jsou centrálně vyhodnoceny dle jednotných kritérií.
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