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Bez školní inspekce to nejde…
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Chybějící zp

 Lektoři RKC postrádají zpětno
Jaká je metodika posuzování„Jaká je metodika posuzování

 Iniciativa RKC: Iniciativa RKC:
1. Žádost směrem k NÚV: zajiště

představitelů RKC (PaedDr Mpředstavitelů RKC (PaedDr. M
2. Setkání lektorského týmu RKC

Müllnerem (duben 2010); násMüllnerem (duben 2010); nás
„Máte to dobře?“  

3. Seminář pro lektorský tým RKp ý ý
ŠVP s Mgr. Radkem Dlouhým
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Seminář „Hodnocení sou

 Obsah:
Přenos zkušeností z kontrolní čPřenos zkušeností z kontrolní č
v letech 2010 -11
• Prezentace podrobného ro• Prezentace podrobného ro
• Analýza pochybení při tvor
• Sledovaná kriteria• Sledovaná kriteria
• Postupy ČŠI při oznamová

možnosti školy jak efektivnmožnosti školy, jak efektivn
• Praktické hodnocení mode
• Diskuse (velmi živá)• Diskuse (velmi živá) 
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elového učebního plánu účastníky
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Závěre

 1. zjištění: Nastal pozitivní p
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 2 zjištění: SOŠ a SOU SČ 2. zjištění: SOŠ a SOU SČ
mimo prováděnou inspekčn
pozici „zkoušeného“  p „

 3. zjištění: lidský činitel je v3. zjištění: lidský činitel je v
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negativním směrem. 
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ní činnost, při níž jsou v submisivní 
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emné vztahy. Pozitivním, anebo 
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