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Autoevaluace školy – plán 2010/2011 

                                                                                                                                

oblast použité metody jak často cíl kdo hodnotí seznámení s výsledky 

úroveň výuky, 
metody… 

hospitační 
činnost 

dle plánu 
hospitací 

kvalita výuky vedení,předsedové 
PK a MK 

pedagogická 
rada,předmětové            
a metodické komise 

úroveň výuky, 
metody… 

srovnávací testy 1 x za rok připravenost na  
MZ 

vedení pedagogická 
rada,předmětové            
a metodické komise 

hodnocení tříd           
a oborů 

statistické 
přehledy 

2 x za rok motivace žáků vedení rozhlasové relace, 
nástěnky 

úroveň znalostí ze ZŠ vstupní testy 1 x za rok ověření znalostí 
žáků ze ZŠ 

vyučující JČ,M,  předmětová komise 

činnost školy, 
materiální vybavení 

rozhovor 1 x za rok nebo 
dle potřeby 

dobré prostředí 
školy, náměty na 
zlepšení 

vedení, zaměstnanci pedagogická 
rada,předmětové            
a metodické komise 

činnost školy, 
materiální vybavení 

dotazník 1 x za rok nebo 
dle potřeby 

dobré prostředí 
školy, náměty na 
zlepšení 

vedení, zaměstnanci pedagogická rada 

stravování anketa, dotazník 1 x za 2 roky spokojenost se 
stravováním          
a službami 

žáci, zaměstnanci pedagogická 
rada,předmětové            
a metodické komise 

stravování stravovací 
komise 

4 x za rok spokojenost se 
stravováním          
a službami 

stravovací komise, 
připomínky žáků a 
zaměstnanců 

pedagogická rada, 
žákovská samospráva 

 

exkurze písemný záznam po každé 
exkurzi 

efektivita vedoucí exkurze předmětové                    
a metodické komise 

školení, semináře… písemný záznam  po každém 
školení, 
semináři 

efektivita, přínos 
přínos pro výuku 

účastník předmětové                    
a metodické komise 

odborná praxe pozorování, 
rozhovor 

POS 1 x za 
rok, učební 
obory 
průběžně 

efektivita, kvalita vedení pracoviště OV, 
pedagogická rada 

odborná praxe, 
učební praxe 

písemný záznam 
pozorování 
rozhovor 

2 x za rok 
učební praxe 
průběžně                

efektivita, kvalita vedení pracoviště, 
pedagogická rada 

zahraniční 
spolupráce (projekty) 

písemný záznam 
rozhovor 

po každé 
odborné stáži 

efektivita, přínos 
pro odb. 
vzdělávání 

pověření pedagogičtí 
pracovníci, vedení 

pedagogická rada, 
předmětové                    
a metodické komise, 
třídnické hodiny 

hodnocení akcí 
pořádaných školou    
( nabídka SŠ, DOD, 
vánoční výstava, 
barmanský kurz, kurz 
studené kuchyně ) 

pozorování, 
rozhovor 

po každé akci efektivita, 
spokojenost 
účastníků, dobrá 
prezentace školy 

vedení pedagogická rada, 
metodická komise 
oboru KČ 

prezentace školy na články v tisku, průběžně dobrá pozice školy vedení pedagogická rada 
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veřejnosti reakce 
objednavatelů 

v regionu 

MZ a ZZ pozorování, 
srovnávání 

1 x za rok úspěšnost u MZ     
a ZZ, úroveň MZ   
a ZZ 

vedení, předmětové   
a metodické komise 

pedagogická rada, 
předmětové                    
a metodické komise, 
třídnické hodiny 

protidrogová 
prevence, 
environmentální 
výchova 

pozorování, 
rozhovor 

1x za rok škola bez drog, 
efektivně zavádět 
prvky EV do 
výuky, ochrana 
životního prostředí 

pověření pedagogičtí 
pracovníci, vedení 

pedagogická rada, 
předmětové                    
a metodické komise, 
třídnické hodiny 

uplatnění absolventů rozhovor, 
analýza 
podkladů z ÚP 

1 x za rok uplatnění 
absolventů na trhu 
práce 

vedení pedagogická rada,   
třídní schůzky 

 

 

 

Vypracoval : Mgr. Libor Hanzal 

Znojmo 18. srpna 2010 
 


