
Evaluace vzdělávacího programu 
HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ  
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků upravuje  
1) zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, § 51, 52, 53  
2) vyhláška č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání, § 14, 15, 16  
 
Cílem hodnocení je žákovi poskytnout zpětnou vazbu, jak zvládá danou problematiku, kde chybuje, v 
čem se zlepšil a jak postupovat dále.  
Hodnocení se vztahuje k dosahování očekávaných výstupů v jednotlivých předmětech a současně k 
utváření klíčových kompetencí.  
Vychází z jasně stanovených cílů a konkrétních kritérií, jimiž lze činnost žáka a výsledky práce 
poměřovat a jimiž může žák svou práci sám zhodnotit.  
Nemá být primárně zaměřeno na srovnávání žáků mezi sebou, ale na individuální pokrok – míru 
naplnění předem stanovených požadavků.  
Každému hodnocení předchází seznámení žáka s cíli vzdělávání a jsou stanovena kritéria hodnocení.  
PRAVIDLA HODNOCENÍ  
o Způsob hodnocení  
Na obou stupních využíváme hodnocení klasifikačním stupněm  
o Kritéria hodnocení (znaky, podle něchž poznáme dosažení cílového stavu)  
Obecná kritéria jsou stanovena mírou naplnění aktivních sloves Bloomovy taxonomie edukačních cílů, 
která postihují jednak dosažení očekávaných výstupů, tak i utváření klíčových kompetencí.  
Specifické způsoby hodnocení výsledků vzdělávání žáka jsou součástí charakteristik jednotlivých 
předmětů.  
Pravidla hodnocení jsou závazná.  
 
ZNALOSTI  
Vybavit si příslušné znalosti z dlouhodobé paměti, znalost postupů a prostředků  
Kritéria  
Vybere, vyjmenuje, nazve, označí, recituje, naučí se zpaměti, určí, vyhledá, zapíše, pojmenuje, 
reprodukuje  
 
Škála klasifikace  
žák:  
1  
samostatně vybere, označí, určí, vyhledá a vyjmenuje, učivo si bezpečně zapamatuje a vybaví, přesně 
nazve, správně zapíše bez pravopisných a grafických chyb.  
Text s přehledem přečte a obsah reprodukuje souvisle, věcně, dodrží časovou a dějovou 
posloupnost.  
Při přednesu recituje zřetelně, srozumitelně, se správným frázováním.  
2  
samostatně s drobnými nepřesnostmi ( chybami ) vybere, označí, určí, vyhledá a vyjmenuje. Chybu si 
opraví. Nevybavuje si zcela přesně nebo úplně.  
Text přečte s drobnými chybami a obsah reprodukuje souvisle, přehledně s malými vyjadřovacími 
nepřesnostmi. Dodrží časovou a dějovou posloupnost.  
Pokud má dostatek času, přesně zapíše. Ne vždy nechává práci bez chyb. Chyby vyhledá s 
upozorněním učitele.  
3  
vyhledá, určí, vybere, označí a vyjmenuje s nápovědou po krocích, učivo v podstatě ovládá.  
Vyjmenuje, pojmenuje, nazve nepřesně nebo s chybou. Zapíše věcně správně. Chyby po upozornění 
opraví.  
Reprodukuje stručně a věcně správně, ne vždy dodrží dějovou a časovou posloupnost.  



4  
učivo téměř nevybere, neurčí, neoznačí, nevyjmenuje, nevyhledá, má mezery ve znalostech. Bez 
pomoci učitele nezvládne učivo, částečně a nepřesně vyjmenuje, pojmenuje a nazve.  
Nesouvisle reprodukuje.  
5  
z nedostatku znalostí neurčí, neoznačí, nevyjmenuje, nevyhledá.Nemůže reprodukovat.  
 
 
POROZUMĚNÍ  
Vyjádřit význam, odhad důsledků nutně vyplývajících z trendů a posloupností  
Kritéria  
vysvětlí, objasní, uvede příklady, vyjádří vlastními slovy, zdůvodní, shrne, rozliší, přiřadí, určí  
Škála  
POROZUMĚNÍ – KRITÉRIA  
Žák:  
1  
porozumění prokáže výkladem, sdělením bližších okolností nebo zdůvodněním.  
K vyjádření použije „nenaučené poučky, vyjádří se vlastními slovy ( jinak  
formuluje ). Jeho vyjádření je věcně správné. K uvedení příkladů použije další, dříve  
neuváděné prvky, znaky nebo části. „Nenaučené“ prvky, znaky nebo části podle daných  
kritérií správně rozpozná nebo připojí.  
2  
porozumění prokáže výkladem, sdělením bližších okolností nebo zdůvodněním.  
K vyjádření použije „nenaučené poučky, vyjádří se vlastními slovy ( jinak  
formuluje ). Jeho vyjádření je bez zásadních chyb. K uvedení příkladů použije další, dříve  
neuváděné prvky, znaky nebo části. Při uvádění příkladů částečně chybuje, po upozornění  
ale chybu dokáže opravit.  
3  
částečné porozumění prokáže výkladem, sdělením bližších okolností nebo zdůvodněním. K vyjádření 
použije „nenaučené poučky, vyjádří se vlastními slovy ( jinak  
formuluje ). Při formulacích se ale dopouští výraznějších chyb, které jenom obtížně  
opravuje. S chybami uvádí další prvky, znaky nebo části.  
4  
porozumění téměř neprokáže, k vyjádření používá pouze znalosti, nevyjadřuje se vlastními slovy. Při 
formulacích se dopouští zásadních chyb. Chyby si nedokáže opravit.  
5  
porozumění neprokáže.  
 
 
APLIKACE  
 
Používání známých abstraktních a obecných poznatků ( pravidel, technik, postupů a obecných 
myšlenek ) v konkrétních situacích.  
Kritéria  
vybere, zařadí, vytvoří, zobecní, nakreslí, používá, vypočítá, uspořádá, předvede, nalezne, 
demonstruje, řeší  
Škála  
žák:  
1  
samostatně využije známých pravidel, postupů a technik k vyřešení nového konkrétního problému. 
Pravidla, postupy a techniky používá vědomě, ne na základě pokusu a omylu.  
Při zaváhání si dokáže najít pomoc.  



2  
samostatně využije známých pravidel, postupů a technik k vyřešení nového konkrétního problému. 
Pravidla, postupy a techniky používá vědomě, ne na základě pokusu a omylu. Při zaváhání využije 
nabídnutou pomoc.  
3  
pomocí návodu (vzorce, postupu práce, tabulek ) řeší úspěšně konkrétní problém. Při řešení se 
dopouští chyb, které po upozornění dokáže opravit.  
4  
pomocí návodu (vzorce, postupu práce, tabulek ) řeší konkrétní problém. V řešení se dopouští 
zásadních chyb. Dokáže vyřešit pouze dílčí kroky.  
5  
ani s pomocí návodu (vzorce, postupu práce, tabulek ) nevyřeší konkrétní problém.  
 
 
ANALÝZA  
Rozkládání celku na části, určování jejich vzájemných vztahů a vztahu částí k celku, rozebírání 
komplexní informace na prvky a vztahy.  
kritéria  
Porovná, vysvětlí proč, nakreslí schéma, ukáže jak, rozdělí, roztřídí, vybere, rozčlení, rozliší  
žák:  
Škála:  
1  
samostatně na základě daných kritérií rozloží celek na části. Určí vztahy mezi částmi i vztah části k 
celku. Podle zadání nakreslí schéma.  
2  
s pomocí návodných pokynů učitele na základě daných kritérií rozloží celek na části. Stejně tak určí 
vztahy mezi částmi i vztah části k celku. Schéma nakreslí s návodem.  
3  
za asistence učitele na základě daných kritérií rozloží celek na části. Stejně tak určí vztahy mezi částmi 
i vztah části k celku. Nakreslí schéma s asistencí.  
4  
za asistence učitele na základě daných kritérií rozloží s chybami celek na části. Stejně tak určí vztahy 
mezi částmi i vztah části k celku. Chyby si nedokáže opravit.  
5  
nerozloží celek na části, neurčí ani vztahy mezi částmi.  
 
 
SYNTÉZA  
Vytváření funkčních celků z prvků nebo rekonstruování celků, skládání prvků a částí do předtím 
neexistujícího celku.  
Kritéria  
Vyvodí, stanoví, předvede, vytvoří, zorganizuje, naplánuje, předpoví, zkomponuje, napíše oririnál, 
navrhne, shrne  
Škála:  
žák:  
1  
navrhne postup řešení úkolu, podle navrženého postupu dokáže samostatně pracovat.  
Samostatně a správně předpoví průběj jevů, procesů. Podle zadaných kritérií samostatně, věcně  
správně vytvoří, napíše originální práci. Shrne podstatné učivo a samostatně z něj vyvodí obecně  
platná pravidla.  
2  
s malými chybami, které sám opraví. navrhne postup řešení úkolu, podle navrženého postupu dokáže 



pracovat, předpoví průběh jevů.  
Podle zadaných kritérií vytvoří, napíše originální práci  
Shrne podstatné učivo a vyvodí z něj obecně platná pravidla.  
3  
za pomoci návodu učitele navrhne postup řešení úkolu, podle navrženého postupu s chybami dokáže 
pracovat a předpoví průběh jevů.  
Podle zadaných kritérií vytvoří, napíše originální práci, shrne podstatné učivo a vyvodí z něj  
obecně platná pravidla.  
4  
navrhne postup řešení úkolu, podle navrženého postupu dokáže pracovat, předpoví průběh jevů,  
podle zadaných kritérií vytvoří, napíše originální práci, shrne podstatné učivo a vyvodí z něj  
obecně platná pravidla - za pomoci učitele, s chybami.  
5  
nenavrhne postup řešení úkolu, nepředpoví průběh jevů, podle zadaných kritérií nevytvoří, nenapíše  
originální práci, neshrně podstatné učivo a nevyvodí obecně platná pravidla.  
 
EVALUACE  
Vyjadřovat hodnotící soudy podle daných kritérií, posouzení hodnoty myšlenek, výtvorů, metod, 
postupů a řešení  
 
Kritéria  
Obhájí názor, argumentuje, zdůvodníÍ, formuluje vlastní názor, zaujme stanovisko, posoudí, zváží a 
rozhodne, oponuje, shrne, dá di souvislostí  
žák:  
Škála  
1  
své myšlenky formuluje v logické sledu, věcně, srozumitelně a odborně správně, chápe souvislosti. 
Má vytvořená základní kritéria k rozlišení dobrých a špatných názorů. Nedostatky si uvědomuje a 
dokáže je opravit. Odliší podstatné informace od nepodstatných. Myšlenky podpoří příklady z 
běžného života, z informačních zdrojů i při výuce získanými vědomostmi. Při ústním i písemném 
vyjadřování využívá vhodné komunikační prostředky.  
2  
v jednoduchém úkolu formuluje myšlenky v logickém sledu, věcně, srozumitelně a odborně správně, 
chápe souvislosti. Má vytvořená základní kritéria k rozlišení dobrých a špatných názorů. Nedostatky 
odstraňuje s dopomocí. Odliší podstatné informace od nepodstatných. Myšlenky podpoří příklady z 
běžného života, z informačních zdrojů i při výuce získanými vědomostmi. Při ústním i písemném 
vyjadřování využívá vhodné komunikační prostředky.  
3  
objevují se chyby ve sledu myšlenek, v odbornosti i chápání souvislostí. Má vytvořená základní 
kritéria k rozlišení dobrých a špatných názorů. Chybuje v odlišení podstatných myšlenek od 
nepodstatných. Příklady nalezne v informačních zdrojích, s obtížemi uvádí příklady získané při výuce.  
4  
unikají souvislosti mezi tématem a vyjadřovanými myšlenkami. V odbornosti se objevují závažné 
chyby. S pomocí najde příklady v informačních zdrojích. Ústní i písemný projev je neurovnaný.  
5  
z nedostatku znalostí, , vědomostí a dovedností nedokáže vyjadřovat hodnotící soudy.  
 
Hodnocení chování  
Odvíjí se od dodržování Školního řádu.  
Chování žáka se nepromítá do hodnocení výsledků vzdělávání jednotlivých předmětů.  
Hodnotí se chování ve škole, při školních akcích mimo školu, při reprezentaci školy.  
 



Způsoby získávání podkladů pro hodnocení - nástroje hodnocení  
• Písemné práce – testy, diktáty, slohová cvičení, souhrnné práce  
• Domácí příprava  
• Zpracování referátů  
• Projekty  
• Portfólia  
• Ústní zkoušení  
• Mluvní cvičení  
• Výrobky  
 
Pravidla pro sebehodnocení žáků  
Protože sebehodnocení považujeme za důležitou kompetenci, jsou k němu žáci vedeni po celou dobu 
školní docházky.  
V 1. ročníku probíhá ústní formou, v ostatních ročnících 1. stupně je písemné sebehodnocení 
prováděno pravidelně čtvrtletně do žákovské knížky, jehož je součástí.  
Na 2. stupni ve všech ročnících probíhá sebehodnocení ústní či písemnou formou ve vyučovacích 
předmětech vždy po ukončení tématického celku.  
 
 
Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  
 
Hodnocení se řídí vyhláškou č. 62/2007 Sb.  
 
Ve škole mohou být integrováni žáci s postižením tělesným, smyslovým, mentálním i s vývojovými 
poruchami učení nebo chování, také žáci nadaní.  
Při hodnocení a klasifikaci žáka se vychází ze závěrů vyšetření PPP nebo SPC.  
Žáci integrovaní jsou vzděláváni a hodnoceni podle plnění Individuálního vzdělávacího plánu. Mohou 
být hodnoceni slovně (na žádost zák. zást.).  
Specifický způsob hodnocení a klasifikace žáka se uplatňuje ve všech předmětech, které porucha 
ovlivňuje.  
Volíme takové formy a druhy ověřování znalostí žáka, které odpovídají jeho schopnostem a 
možnostem:  
• ústní forma zjišťování znalostí a vědomostí  
• doplňovačky  
• testy  
• pracovní listy  
• speciální počítačové programy  
 
Při způsobu hodnocení a klasifikaci je třeba zvýraznit motivační složku hodnocení.  
● zaznamenání počtu chyb  
● průběžné slovní hodnocení  
● mírnější známkování (klasifikace) – tzn. jen sledovaný jev bez specifických chyb  
● odlišení specifických od nespecifických chyb  
● kombinace: známka doplněná průběžným slovním hodnocením  
● hodnocení části úkolu (jen co zvládne)  
● pochvala ústní i písemná  
 
Cizí jazyk - do hodnocení a klasifikace zahrnout jen to, co dítě zvládlo: nejzákladnější slovní zásoba, 
slovní spojení, běžné fráze ústní formou. Písemnou formu omezujeme nebo nezahrnujeme do 
hodnocení.Upřednostňujeme ústní formu prověřování znalostí, výslovnost, prověřování pomocí 
počítačových programů, jiné znalosti než jazykové (o jazyku, kde se používá, kultura země, historie...), 
paměť (říkadla, básničky, písničky...).  



 
Český jazyk  
Dyslexie, dysgrafie a dysortografie jsou nejběžnější formy SPU, které se nejvíce projevují v českém 
jazyce.  
Diktáty činí největší problémy dysortografikům, kteří mívají problémy v oblasti sluchového vnímání, 
jazykového citu a s praktickým použitím gramatických pravidel. Dyslektici mívají největší potíže s 
přečtením toho, co napsali, což jim ztěžuje kontrolu diktátu. Dysgrafici mají problém s vlastním aktem 
psaní, nestačí zdůvodňovat pravopis. U dětí s lehkou mozkovou dysfunkcí ovlivňují psaní diktátů ještě 
poruchy pozornosti, paměti a myšlení, impulzivita, únava, hyperaktivita apod.  
Při hodnocení diktátů používáme několik způsobů hodnocení a to tak, aby se dítě nestalo trvale 
neúspěšným.  
● zaznamenání počtu chyb  
● odlišení specifických chyb od nespecifických  
● ověření gramatických chyb ústně (potom teprve hodnotit)  
● mírnější známkování (klasifikace) – tzn.jen sledovaný jev bez specifických chyb  
● průběžné slovní hodnocení, pokud možno co nejvíc pozitivní  
● kombinace známky a průběžného slovního hodnocení  
● známku zapsat pouze v případě, že se diktát „povede“  
 
Opis, přepis minimalizujeme zvláště u dysgrafiků a dyslektiků. Žáci píší jen to nejdůležitější a formou 
hesel. Hodnotíme snahu a jen tu část, kterou dítě stačilo vypracovat.  
 
Slohová cvičení – upřednostňujeme ústní formu a hodnotíme slovní zásobu, úroveň vyjadřování, 
fantazii, snahu.  
V písemném projevu nehodnotíme chyby a jeho úpravu, ale jeho obsah (bohatost děje, výstižnost, 
originalitu).  
 
Čtení – problematika dyslexie se promítá do všech vyučovacích předmětů, kde je dítě závislé na čtení, 
na pochopení smyslu textu. Schopnost čtení ovlivňuje veškerou školní činnost dítěte.  
Dítě může používat korekční pomůcky. Hodnotíme pouze to, co dítě stačilo přečíst a oceňujeme i 
malé, dílčí úspěchy, tolerujeme pomalé tempo čtení.  
 
Volíme takové formy zjišťování znalostí dítěte, které odpovídají jeho schopnostem a možnostem:  
● ústní forma  
● doplňovačky  
● testy  
● pracovní listy  
● speciální počítačové programy  
 
Matematika, chemie, fyzika - děti mají možnost používat korekční a názorné pomůcky. Preferujeme 
ústní formu, pokud je v ní dítě úspěšnější.  
Východiska hodnocení:  
• hodnocení jednotlivých kroků  
• hodnocení postupu  
• hodnocení toho, co už by mělo ovládat  
• hodnocení toho, co zvládlo vypracovat  
• nezahrnovat specifické chyby  
• kvalita rýsování je nižší (zvlášť u dysgrafiků)  
 
V předmětech s povahou výchovného zaměření hodnotíme tvořivost, originalitu, bohatost děje, 
aktivitu, schopnost spolupracovat, kvalitu dovedností, návyků a postojů, schopnost sebehodnocení a 
hodnocení druhých.  



 
V ostatních předmětech vycházíme při hodnocení z povahy SPU.  
 
Smyslem hodnocení je objektivní posouzení jednotlivých složek školního výkonu žáka.  
Pokud žák nebude prokazovat zájem o učení, veškerou pomoc a pobízení bude ignorovat, a tyto 
proto budou neúčinné, bude žák hodnocen stupněm 5.  
 
Ovládnutí učiva předepsaného v IVP:  
stupeň 1- ovládá bezpečně  
stupeň 2- ovládá  
stupeň 3- podstatně ovládá  
stupeň 4- ovládá se značnými mezerami  
stupeň 5- neovládá  
 
Slovní hodnocení  
● ovládnutí učiva předepsaného v IVP  
- ovládá bezpečně  
- ovládá  
- podstatně ovládá  
- ovládá se značnými mezerami  
- neovládá  
● úroveň myšlení  
- pohotové, bystré, dobře chápe souvislosti  
- uvažuje celkem samostatně  
- menší samostatnost v myšlení  
- nesamostatné myšlení  
- odpovídá nesprávně i na návodné otázky  
● úroveň vyjadřování  
- výstižné, poměrně přesné  
- celkem výstižné  
- nedostatečně přesné  
- vyjadřuje se s obtížemi  
- nesprávné, malá slovní zásoba  
● úroveň aplikace vědomostí  
- spolehlivě, uvědoměle užívá vědonosti a dovednosti  
- používá získané vědomosti a dovednosti  
- s nápovědou řeší úkoly nebo odstraňuje chyby  
- dělá podstatné chyby, odstraní je pouze s nápovědou  
- úkoly nesplní ani s nápovědou  
● píle a zájem o učení  
- aktivní, učí se svědomitě a se zájmem  
- učí se svědomitě  
- k učení a práci nepotřebuje zvláštní podněty  
- malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty  
- pomoc a pobízení jsou neúčinné  
 
 
 
 
Pravidla pro komisionální zkoušky  
podle vyhlášky č. 48/ 2005 Sb, a § 22, 23  
podle zákona 561/ 2004 Sb., § 52 - 53  



 
 
AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOSTI  
 
 
A. oblasti hodnocení:  
 
1. PROGRAM ŠKOLY  
 
sledované jevy  
a) soulad školního programu s RVP  
b) další programová nabídka např. pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, variabilita 
programu – dotace předmětů, volitelné předměty, projekty, kurzy, průřezová témata  
c) dokument - ŠVP  
 
ukazatele stavu:  
• soulad ŠVP s RVP  
• relace mezi vzdělávacím programem a potřebami a podmínkami školy  
• programová nabídka žákům se speciálními vzdělávacími potřebami  
• soulad nabídky volitelných a nepovinných předmětů s představou žáků a rodičů  
• variabilita ŠVP  
 
metody:  
• kontrola souladu ŠVP s RVP a skutečné plnění ŠVP  
• vlastní hodnocení učitelů a žáků  
 
2. PODMÍNKY KE VZDĚLÁVÁNÍ  
 
sledované jevy  
a) vliv personálních podmínek na vzdělávání  
b) materiální, technické a hygienické podmínky vzdělávání – prostory, pomůcky, učebnice, technické 
prostředky  
c) kvalita pracovního prostředí školy  
d) efektivita využívání finančních zdrojů  
e) rozvoj ekonomických zdrojů (projekty, granty…)  
 
ukazatele stavu:  
• vliv personálních podmínek na kvalitu vzdělávání  
• tvorba a kvalita podmínek pro vzdělávání, pracovní i relaxační činnosti učitelů a žáků  
• funkčnost a estetická úroveň budov, učeben, společenských prostor…  
• kvalita podmínek pro jednání s rodiči a dalšími osobami ve škole  
• vybavenost školy pro možnost účinně a moderně vyučovat - tzn. didaktická úroveň vybavení 
pomůckami, technikou, studijním materiálem…  
• efektivita využívání finančních zdrojů pro další rozvoj školy  
• zabezpečování nadstandardních zdrojů (mj. účast v projektech, grantech)  
 
metody:  
• pozorování  
• kontrola  
• skupinová diskuse  
• sebehodnocení vedení školy  
• sebehodnocení učitelů a žáků  



• zhodnocení inventarizace  
 
3. PRŮBĚH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ  
 
sledované jevy  
a) průběh vzdělávání se zřetelem k vytváření cílových kompetencí ŠVP  
b) dokument - pravidla hodnocení  
 
ukazatele stavu:  
• podpora vytváření cílových kompetencí ŠVP  
• kvalita jednotlivých oblastí vzdělávání – tzn. příprava, zajištění, organizace, metody, formy, 
hodnocení, motivace, komunikace, klima  
• vyváženost struktury hodin (vztah k věku žáků a k cílům výuky)  
• návaznost učiva  
• rozmanitost vyučovacích postupů (styly učení) podporujících vytváření žádoucích vzdělávacích 
způsobilostí žáků  
• účelnost použití metod výuky vzhledem k cíli a tématu vyučování  
• využívání sociálních forem vzdělávání  
• využívání metod samostatné práce žáků  
• individuální přístup k výuce  
• efektivita využívání učebnic, pomůcek a didaktické technika  
• prostor pro individuální nebo skupinové aktivity  
• uplatnění kooperativní techniky učení  
• využití vstupních motivačních metod  
• motivace v průběhu výuky  
• dodržování stanovených pravidla hodnocení  
• prověřování výchozích znalostí a dovedností  
• průběžné vyhodnocování výsledků učení  
• vedení žáků k sebekontrole a sebehodnocení  
• prostor pro vyjadřování vlastního názoru  
• dodržování pravidel komunikace  
• psychosociální podmínky výuky  
 
metody:  
• školní dokumentace  
• kontrola a pozorování  
• skupinová diskuse  
• sebehodnocení vedení školy  
• sebehodnocení třídních učitelů, učitelů  
• hodnocení žáků (např. technikou volného psaní)  
 
 
 
 
 
4. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ  
 
sledované jevy  
výsledky vzdělávání vzhledem ke stanoveným cílům vzdělávání  
 
ukazatele stavu  
• efektivní systém zjišťování výsledků vzdělávání  



• dosahování cílových kompetencí vzdělávání podle ŠVP  
• zvládání očekávaných výstupů  
• používání náročnějších myšlenkových dovedností (aplikace, analýza, syntéza, kritické hodnocení)  
• dovednost spolupracovat  
• dovednost komunikovat  
• pracovní dovednosti  
• nízký počet neúspěšných a trestaných žáků  
• vysoký stupeň podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  
• velmi dobré výsledky v testech  
• úspěšné uplatnění žáků  
• výsledky žáků v soutěžích  
• existence zřetelného společenského a kulturního chování žáků a jejich dobré disciplíny  
 
metody:  
• školní dokumentace  
• kontrola a pozorování  
• skupinová diskuse  
• sebehodnocení vedení školy  
• sebehodnocení třídních učitelů, učitelů  
• hodnocení žáků (např. technikou volného psaní)  
 
 
5. PODPORA ŠKOLY ŽÁKŮM, SPOLUPRÁCE S RODIČI, VZÁJEMNÉ VZTAHY  
 
sledované jevy  
a) kvalita výchovného poradenství  
b) přístup k informacím a jejich přenos  
c) kvalita a využívání žákovské a rodičovské iniciativy  
d) vzájemné vztahy mezi školou, žáky, rodiči a dalších osob a jejich dopad na vzdělávání  
e) vztahy se zřizovatelem a školskou radou  
f) klima, kultura, étos školy  
 
ukazatele stavu  
• kvalita činností výchovného poradce ve vztahu k potřebám školy, žáků a rodičů  
• přístup pracovníků školy, žáků a rodičů k potřebným informacím  
• poskytování potřebných informací zákonným zástupcům žáků  
• kvalita spolupráce rodičů se školou a využívání jejich námětů a připomínek  
• úroveň spolupráce školy s odbornými pracovišti – např. PPP,SPC…  
• existence pocitu sounáležitosti a hrdosti na školu  
• existence zřetelně přívětivého prostředí  
• existence důvěry žáků (i rodičů) k učitelům a vedení školy  
• úroveň morálky žáků a učitelů, vztahů žák/učitel, kultury vzájemných kontaktů  
 
metody:  
• školní dokumentace  
• skupinová diskuse  
• sebehodnocení vedení školy  
• sebehodnocení učitelů a žáků  
 
 
5. ŘÍZENÍ ŠKOLY  
 



sledované jevy  
a) kvalita systémového řízení  
b) plánování řídících činností (koncepce, ŠVP, roční plán, plán DVPP, kontrol…)  
c) efektivita organizace školy  
d) metodická podpora kvality výuky – personální rozvoj, DVPP, samostudium…  
e) systém vedení pedagogických pracovníků - především efektivita výsledků hospitací  
f) kontrolní systém  
g) dokument - koncepční záměr rozvoje školy  
h) dokument - školní řád  
i) dokument – pravidla hodnocení  
 
ukazatele stavu:  
• 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 (žáci)  
• kvalita kontroly a hodnocení průběhu vzdělávání (učitelé)  
• kvalita kontroly provozu  
 
metody:  
• školní dokumentace  
• skupinová diskuse  
• sebehodnocení vedení školy  
• sebehodnocení učitelů a žáků  
 
7. ÚROVEŇ VÝSLEDKŮ PRÁCE ŠKOLY  
 
sledované jevy  
a) kvalita výsledků vzdělávání  
b) prezentace školy  
c) spolupráce s partnery  
d) organizace akcí školy – vystoupení, přehlídek, výstav…  
e) dokument – výroční zpráva  
 
ukazatele stavu:  
• 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 žáků na soutěžích, olympiádách, přehlídkách…  
• účast žáků a rodičů na akcích školy  



• kvalita výroční zprávy  
 
metody:  
• pozorování  
• kontrola  
• skupinová diskuse  
 
 
B. Průběh autoevaluace:  
 
2007/08 Hodnocení vzdělávání 1. a 6. ročníku. Zapracování zjištěných výsledků do ŠVP. Autoevaluace 
zaměřena na  
1. naplňování očekávaných výstupů  
2. práce s klíčovými kompetencemi  
3. upřesňování začlenění průřezových témat  
4. doplňování a přesahů  
 
2008/09 Hodnocení vzdělávání 2. a 7. ročníku. Zapracování zjištěných výsledků do ŠVP  
Upřesnění sledovaných kritérií na PR srpen 2008  
 
2009/10 Hodnocení vzdělávání 3. a 8. ročníku. Zapracování zjištěných výsledků do ŠVP  
Upřesnění sledovaných kritérií na PR srpen 2009  
 
2010/11 Hodnocení vzdělávání 4. a 9. ročníku. Zapracování zjištěných výsledků do ŠVP  
Upřesnění sledovaných kritérií na PR srpen 2010  
 
2011/10 Dokončení ověřovacího cyklu 5. ročník. Komplexní hodnocení ŠVP.  

 


