Příloha 19 / Citace ze ŠVP
Pokud má ve škole dojít k zefektivnění procesu vzdělávání, pak škola nutně musí
věnovat velkou pozornost právě procesu autoevaluace vzdělávacího procesu jako celku.
Nutností je vymezení oblastí, cílů, kritérií, nástrojů a časového rozvržení evaluačních
činností. Hlavním cílem autoevaluace je zhodnocení stavu – tj. zjištění přinášející
informace o tom, jak funguje školní vzdělávací program, škola, jaké je prostředí školy,
v němž se realizuje výuka. Tyto informace slouží jako zpětná vazba, prostřednictvím
níž jsou vyvozovány kroky vedoucí k zefektivnění procesu výuky a zkvalitnění školního
vzdělávacího programu. Některé aspekty školy budou vyhodnocovány na základě
prostého posouzení pracovníky školy. Například při pravidelných rozhovorech
pracovníků s vedením školy nebo skupinových diskusích pedagogických pracovníků.
Jiné aspekty hodnocení školy budou sledovány na základě shromažďování žákovských
prací, dotazníků zadávaných žákům, rodičům a pedagogickým pracovníkům.
Jedním z nejvýznamnějších aspektů práce školy, který se zároveň obtížně
hodnotí, je výuka. Je vhodné, aby její součástí byla autoevaluace učitelů. Součástí
procesu autoevaluace učitele je vytváření portfolia obsahujícího například práce žáků,
výstupy z realizovaných projektů, hodnocení žáků v soutěžích, záznamy z jednání
s rodiči, záznamy ze vzájemných hospitací, záznamy z jednání pedagogů ročníku atd.
Hodnocení práce učitelů se nesmí opírat pouze o ojedinělé hospitace, ale i o informace,
jak učitelé výuku plánují, jaké si stanovují výukové cíle, jak vyhodnocují jejich
naplnění a jak vedou žáky v procesu vzdělávání.
V měsíci září bude 1× za 3 roky zpracována shrnující evaluační zpráva, která by
měla vyhodnotit celý proces realizace školního vzdělávacího procesu a vést k úpravám
tohoto programu. Evaluační zpráva bude přílohou výroční zprávy školy a jejím
zpracováním bude pověřen tým pedagogických pracovníků. Vedoucí tohoto týmu (člen
pedagogického sboru) bude jmenován ředitelem školy vždy na období září až červen
daného školního roku.
Plán evaluačních činností se stanovením kritérií, nástrojů včetně časového
rozvržení zpracuje po dohodě s vedením školy vedoucí týmu.
Cíle evaluace musí být stanoveny tak, aby došlo k vyhodnocení činnosti zejména
v těchto oblastech:
výsledky vzdělávání,
soulad výuky se školním vzdělávacím programem,
vzájemná spolupráce pedagogů,
spokojenost žáků,
efektivita hodnocení a sebehodnocení žáků,
spolupráce s rodiči a jejich spokojenost se vzděláváním žáků,
klima školy a spokojenost pedagogů,

materiálně technické zabezpečení vzdělávacího procesu,
efektivita projektové práce,
vnímání školy okolím a prezentace školy.

Autoevaluace školy je zaměřena na hodnocení podmínek, procesů a výsledků
vzdělávání. Podílí se na ní učitelé, vedení školy, výchovný poradce, metodické orgány školy,
rodiče a žáci.

Oblasti autoevaluace
podmínky vzdělávání,
průběh vzdělávání,
výsledky vzdělávání,
podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy,
žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání,
výsledky vzdělávání žáků,
řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků,
úroveň výsledků práce školy, zejména k podmínkám vzdělávání a
ekonomickým zdrojům.

Nástroje autoevaluace
-

rozbory dokumentace,
vzájemné konzultace pedagogických pracovníků,
rozhovory s učiteli, rodiči,
dotazníky pro učitele a rodiče,
srovnávací písemné práce,
hospitace, vzájemné hospitace,
netradiční metody – fotografování.
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