1. Metodika vlastního hodnocení školy
1.1 Oblasti hodnocení
1.1.1 PROGRAM ŠKOLY
sledované jevy:
 soulad školního programu s RVP
 další programová nabídka např. pro ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
variabilita programu – dotace předmětů, volitelné předměty, projekty, kurzy,
průřezová témata
 dokument – ŠVP
kritéria:
 soulad ŠVP s RVP
 plnění školního vzdělávacího programu
 relace mezi vzdělávacím programem a potřebami a podmínkami školy
 programová nabídka ţákům se speciálními vzdělávacími potřebami
 soulad nabídky volitelných a nepovinných předmětů s představou ţáků a rodičů
 variabilita ŠVP
nástroje:
 kontrola souladu ŠVP s RVP a skutečné plnění ŠVP
 vlastní hodnocení učitelů a ţáků
1.1.2 PODMÍNKY KE VZDĚLÁVÁNÍ
sledované jevy:
 vliv personálních podmínek na vzdělávání
 materiální, technické a hygienické podmínky vzdělávání – prostory, pomůcky,
učebnice, technické prostředky
 kvalita pracovního prostředí školy
 efektivita vyuţívání finančních zdrojů
 rozvoj ekonomických zdrojů (projekty, granty)
kritéria:
 vliv personálních podmínek na kvalitu vzdělávání
 tvorba a kvalita podmínek pro vzdělávání, pracovní i relaxační činnosti učitelů a
ţáků
 funkčnost a estetická úroveň budov, učeben, společenských prostor
 kvalita podmínek pro jednání s rodiči a dalšími osobami ve škole
 vybavenost školy pro moţnost účinně a moderně vyučovat – tzn. didaktická
úroveň vybavení pomůckami, technikou, studijním materiálem
 efektivita vyuţívání finančních zdrojů pro další rozvoj školy
 zabezpečování nadstandardních zdrojů (mj. účast v projektech, grantech)
nástroje:
 pozorování
 kontrola
 skupinová diskuse
 sebehodnocení vedení školy
 sebehodnocení učitelů a ţáků
 zhodnocení inventarizace

1.1.3 PRŮBĚH VZDĚLÁVÁNÍ ŢÁKŮ
sledované jevy:
 průběh vzdělávání se zřetelem k vytváření cílových kompetencí ŠVP
 dokument – pravidla hodnocení
kritéria:
 podpora vytváření cílových kompetencí ŠVP
 kvalita jednotlivých oblastí vzdělávání – tzn. příprava, zajištění, organizace,
metody, formy, hodnocení, motivace, komunikace, klima
 vyváţenost struktury hodin (vztah k věku ţáků a k cílům výuky)
 návaznost učiva
 rozmanitost vyučovacích postupů (styly učení) podporujících vytváření ţádoucích
vzdělávacích způsobilostí ţáků
 účelnost pouţití metod výuky vzhledem k cíli a tématu vyučování
 vyuţívání sociálních forem vzdělávání
 vyuţívání metod samostatné práce ţáků
 individuální přístup k výuce
 efektivita vyuţívání učebnic, pomůcek a didaktické techniky
 prostor pro individuální nebo skupinové aktivity
 uplatnění kooperativní techniky učení
 vyuţití vstupních motivačních metod
 motivace v průběhu výuky
 dodrţování stanovených pravidel hodnocení
 prověřování výchozích znalostí a dovedností
 průběţné vyhodnocování výsledků učení
 vedení ţáků k sebekontrole a sebehodnocení
 prostor pro vyjadřování vlastního názoru
 dodrţování pravidel komunikace
 psychosociální podmínky výuky
nástroje:
 školní dokumentace
 kontrola a pozorování
 skupinová diskuse
 sebehodnocení vedení školy
 sebehodnocení třídních učitelů, učitelů
 hodnocení ţáků (např. technikou volného psaní)
1.1.4 VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŢÁKŮ
sledované jevy:
 výsledky vzdělávání vzhledem ke stanoveným cílům vzdělávání
kritéria:
 efektivní systém zjišťování výsledků vzdělávání
 dosahování cílových kompetencí vzdělávání podle ŠVP
 zvládání očekávaných výstupů
 pouţívání náročnějších myšlenkových dovedností (aplikace, analýza, syntéza,
kritické hodnocení)
 dovednost spolupracovat
 dovednost komunikovat
 pracovní dovednosti
 počet neúspěšných a trestaných ţáků
 stupeň podpory ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 výsledky v testech





uplatnění ţáků
výsledky ţáků v soutěţích
existence zřetelného společenského a kulturního chování ţáků a jejich dobré
disciplíny

nástroje:
 školní dokumentace
 kontrola a pozorování
 skupinová diskuse
 sebehodnocení vedení školy
 sebehodnocení třídních učitelů, učitelů
 hodnocení ţáků (např. technikou volného psaní)
1.1.5 PODPORA ŠKOLY ŢÁKŮM, SPOLUPRÁCE S RODIČI, VZÁJEMNÉ VZTAHY
sledované jevy:
 kvalita výchovného poradenství
 přístup k informacím a jejich přenos
 kvalita a vyuţívání ţákovské a rodičovské iniciativy
 vzájemné vztahy mezi školou, ţáky, rodiči a dalšími osobami a jejich dopad na
vzdělávání
 vztahy se zřizovatelem a školskou radou
 klima, kultura, étos školy
kritéria:
 kvalita činností výchovného poradce ve vztahu k potřebám školy, ţáků a rodičů
 přístup pracovníků školy, ţáků a rodičů k potřebným informacím
 poskytování potřebných informací zákonným zástupcům ţáků
 kvalita spolupráce rodičů se školou a vyuţívání jejich námětů a připomínek
 úroveň spolupráce školy s odbornými pracovišti – např. PPP, SPC
 existence pocitu sounáleţitosti a hrdosti na školu
 existence zřetelně přívětivého prostředí
 existence důvěry ţáků (i rodičů) k učitelům a vedení školy
 úroveň morálky ţáků a učitelů, vztahů ţák/učitel, kultury vzájemných kontaktů
nástroje:
 školní dokumentace
 skupinová diskuse
 sebehodnocení vedení školy
 sebehodnocení učitelů a ţáků
1.1.6 ŘÍZENÍ ŠKOLY
sledované jevy:
 kvalita systémového řízení
 plánování řídících činností (koncepce, ŠVP, roční plán, plán DVPP, kontrol)
 efektivita organizace školy
 metodická podpora kvality výuky – personální rozvoj, DVPP, samostudium…
 systém vedení pedagogických pracovníků – především efektivita výsledků
hospitací
 kontrolní systém
 dokument – koncepční záměr rozvoje školy
 dokument – školní řád
 dokument – pravidla hodnocení

kritéria:
 vyhodnotitelnost cílů stanovených v koncepčním záměru rozvoje školy
 realizovatelnost koncepčních záměrů – zejména ve vztahu k finančnímu rozpočtu
 koncepčnost řídících činností ve škole – jejich zřetelná strategie
 míra spoluúčasti pracovníků školy na činnostech spojených s řízením školy
 účinnost organizační struktury ve vztahu k řízení školy
 účelnost rozvrhu hodin
 kvalita a efektivita školního řádu
 koncepční zajištění personálního rozvoj
 vztah systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků k dalšímu rozvoji
školy a k realizovanému vzdělávacímu programu
 systém dalšího vzdělávání a samostudia ve vazbě na potřeby školy
 zajištění pomoci začínajícím a nekvalifikovaným vyučujícím
 systém prosazování progresivních trendů vzdělávání
 kvalita kontroly a hodnocení výsledků vzdělávání (ţáci)
 kvalita kontroly a hodnocení průběhu vzdělávání (učitelé)
 kvalita kontroly provozu
nástroje:
 školní dokumentace
 skupinová diskuse
 sebehodnocení vedení školy
 sebehodnocení učitelů a ţáků
1.1.7 ÚROVEŇ VÝSLEDKŮ PRÁCE ŠKOLY
sledované jevy:
 kvalita výsledků vzdělávání
 prezentace školy
 spolupráce s partnery
 organizace akcí školy – vystoupení, přehlídek, výstav…
 dokument – výroční zpráva
kritéria:
 zřetelnost zkvalitňování výsledků vzdělávání
 propojení zpětné vazby s dalším rozvojem školy
 prezentace školy na veřejnosti a odezva
 zapojení školy do vzdělávacích projektů a aktivit
 organizace vystoupení, koncertů, výstav
 účast ţáků na soutěţích, olympiádách, přehlídkách
 účast ţáků a rodičů na akcích školy
 kvalita výroční zprávy
nástroje:
 pozorování
 kontrola
 skupinová diskuse
1.2 Evaluační standardy
Standard kvalitní školy



demokratické, srozumitelné a silné vedení, které zdůrazňuje vzdělávací cíle školy
vedení školy účinně, týmově řídí školu, zná sbor, vztahy a komunikace probíhají
s vědomím sociálních rolí





















vedení školy adekvátně hodnotí učitele, vzdělává se
vedení školy motivuje učitele v jejich dalším vzdělávání a odborném růstu a
vytváří jim pro něj podmínky
učitelé mají moţnost se účastnit formulace školních pravidel a utváření klimatu
školy
učitelé se ztotoţňují s cíli výuky a výchovy a spolupracují při jejich realizaci
škola je orientována na ţáka, na sluţbu ţákům, rodičům, veřejnosti
učitelé adaptují výuku pro potřeby ţáků, opravují neporozumění, pouţívají různé
vyučovací techniky a strategie
učitelé cítí a projevují odpovědnost za výsledky vzdělávání
škola podporuje aktivitu, tvořivost ţáků, kvalitní kognitivní (znalostní) cíle jsou
vyrovnané cíli afektivními (osobnostními, sociálními)
učitelé vycházejí z předpokladu, ţe všichni ţáci se mohou vzdělávat
učitelé vycházejí z předpokladu, ţe rozhodující pro výsledky vzdělávání je kvalita
školy a výuky, nikoli domácí zázemí ţáků
učitelé dokáţí být flexibilní k mnoţství témat při výuce, výběru vyučovacích
metod; často pouţívají interaktivní výuku spolu s její individualizací, která bere na
zřetel moţnosti ţáka
učitelé jsou moderní osobnosti mající přehled o současném světě a moderním
způsobu ţivota, ţáci je respektují
ve škole je pozitivní klima, stanovený řád, disciplína, morálka a systém hodnot
ve škole převládá optimismus, lidský přístup, podpora s oceněním dobré práce,
důvěra a očekávání úspěšného zvládnutí
škola má kulturní, dynamicky se proměňující pracovní i relaxační prostředí, které
je pro ţáky dostatečně motivační a zajímavé
škola podporuje spolupráci, učitelé se celoţivotně vzdělávají a mají kolegiální a
profesionální interakci
učitelé vystupují jako autority reprezentující modely chování a jednání
interakce učitel – ţák má vysokou úroveň
škola komunikuje úspěšně s rodiči a okolní komunitou, vytváří společenství
podporující školu

Standard kvalitního managementu

















existuje účelné dlouhodobé plánování – strategie rozvoje školy
při tvorbě strategie se vychází z důkladné analýzy stavu
proces rozvoje školy zahrnuje všechny pracovníky
vedení školy řídí rozvoj školy
jsou jasně stanovené role (kompetence) a odpovědnost (systémové řízení)
podporují se kreativní a na rozvoji školy participující zaměstnanci
investuje se do lidí (vzdělávání, studium, podmínky, podpora)
existují účinné hodnotící mechanismy (včetně podpory sebehodnocení)
jsou stanovena kritéria pro přidělování nadstandardních sloţek platu
pěstuje se kultura školy (obraz o škole jako sociální instituci – osobnosti, image,
normy jednání, hodnoty)
dění ve škole se orientuje na sluţbu (potřeby) ţákům, rodičům, veřejnosti
(klientům)
rozvoj školy je vnímán jako zlepšení uspokojení klientů
rozvoj školy je realizován na základě vlastního rozhodnutí
existuje systematická a svobodná komunikace vnitřní i vnější
řídící činnosti jsou zaměřeny na prevenci problémů
podněty zvenčí jsou přijímány jako příleţitosti ke zlepšení práce

Standard kvalitního vzdělávání



vyučování je připraveno s jasným a vhodným cílem, který zapadá do záměrů ŠVP
cílům odpovídá obsah, metody a struktura hodiny


























výuka navazuje, vyuţívá dosavadních znalostí
jsou připraveny kvalitní pomůcky, materiály, učebnice, případně podpora
technikou
učitel věnuje pozornost motivaci k práci, ţáky vede k aktivní interakci s tématem
v opakovacích či procvičovacích částech učitel poskytuje prostor k aktivitě ţáků
učitel zvládá technologie moderního vyučování – deduktivní a induktivní vyučovací
postupy, techniky metod výkladu, řízeného rozhovoru, diskuse, kooperativního
učení
ţáci mají příleţitost organizovat svou vlastní činnost
učitel udrţuje zájem o výuku způsobem své práce a jednání, korekcemi apod.
činnosti jsou střídány, vytváří se prostor k odstranění únavy
v úvodu hodiny učitel vstřícně a nápaditě motivuje ţáky
závěrečná fáze hodiny je účelně vyuţita k rekapitulaci, ohodnocení, motivaci
učitel aktualizuje učivo
učitel průběţně hodnotí snahu, výkon, pokrok
učitel hodnotí úspěšnost ţáka v kontextu jeho dispozic, zejména formativně a
diagnosticky
hodnotí s vědomím motivace k další práci
vyuţívá širokou škálu moţností hodnocení
vhodně vyuţívá opatření k posílení kázně a zvládá kázeň ve třídě
učitel respektuje názory ţáků, podporuje jejich vyjadřování
podněcuje k úsudku
učitel respektuje potřebu dovednosti písemné komunikace
klima je otevřené, vlídné s autoritou učitele
učitel působí na ţáky povzbuzujícím způsobem, podporuje jejich sebevědomí,
jedná důstojně a s úctou
učitel umí řešit konfliktní situace
výuka má prosociální dopad
kázeň není vynucovaná, je důsledkem pozitivního klimatu a učitelova stylu práce

