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Informace pro rodiče a zákonné zástupce o neformálním 
měření kompetencí (IKM) v zimním semestru 2021/22  

 
 
Vážení rodiče a opatrovníci!  
 

V listopadu 2021 se všichni žáci 7. tříd zúčastní průzkumu svých kompetencí v německém čtení, 
matematice a anglickém čtení/poslechu. Bude použit nástroj IKM - neformální měření 
kompetencí, který se ve většině škol používá již řadu let. 

Co je IKM? 

IKM jednoduše a spolehlivě hodnotí úroveň znalostí žáků 7. ročníku v oblasti německého čtení, 
matematiky a anglického čtení/poslechu.  

Pomocí IKM získávají učitelé důležité informace o stavu učení celé třídy i jednotlivých žáků, které 
doplňují jejich vlastní pozorování a záznamy. Na základě toho mohou učitelé vyvodit důležité 
závěry pro plánování aktuálního a následujícího vyučovacího roku a poskytnout žákům cílenou 
podporu v dalším procesu učení. 

Kvůli pandemii COVID-19 byl provoz tříd ve školních letech 2019/20 a 2020/21 poznamenán 
značnými problémy. Právě proto ICM v roce 2021 nabízí pedagogům důležitou podporu při 
získávání nové sebedůvěry, poskytování cílené podpory žákům a v případě potřeby dohánění 
zameškaného učiva. 

Kdy a jak probíhá IKM z německého čtení, matematiky a anglického 
čtení/poslechu? 

» Období: 8.-26. listopadu 2021 (termíny určí vedení školy). 
» Délka trvání: přibližně 1 lekce na oblast kompetencí  
» Provádění učitelem příslušného předmětu (němčina, matematika, angličtina). 
» COVID-19: jsou dodržována všechna platná ochranná opatření ve škole. 

Co se stane s výsledky? 

Učitelé, kteří se vašemu dítěti věnují, obdrží výsledky bezprostředně po jejich provedení a budou 
je reflektovat ve spojení s vlastními pozorováními. Poté máte jako rodič nebo zákonný zástupce 
možnost seznámit se s výsledky svého dítěte během konzultačních hodin nebo konzultačního 
dne a také společně s dítětem a odpovědným učitelem formulovat vzdělávací cíle a dohodnout 
se na dalším postupu.  
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Výsledky se využívají při plánování výuky a individuální podpoře. Nejsou zahrnuty do hodnocení 
výkonnosti.  

Ochrana údajů 

Při provádění ICM ze strany IQS jsou přísně dodržovány všechny právní požadavky platného 
zákona o ochraně údajů. Další informace o ochraně osobních údajů naleznete na adrese 
https://www.iqs.gv.at/services/datenschutzinformation/ikm-datenschutz. Pokud máte jakékoli 
dotazy týkající se ochrany osobních údajů, obraťte se na adresu datenschutz@iqs.gv.at. 

Další informace a kontakt 

Chcete-li se dozvědět více o IKM v přechodném roce 2021 a o budoucích nástrojích iKMPLUS, 
navštivte stránku  

https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/bef/ikmplus.html 

https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/bef/ikmplus/ikm2021.html 

https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/bef/ikmplus/faq.html 

https://www.iqs.gv.at/IKM. 
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