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Anotace 

Východisky bakalářské práce jsou postavení a funkce České školní inspekce v kontextu čes-

kého školství, její legislativní ukotvení, a především průběh vlastní inspekční činnosti ve 

školách. Práce popisuje koncepční a jiné zdroje hodnocených oblastí. Nabízí porovnání 

s praxí vybraných odpovídajících zahraničních institucí. 

Výzkumná část práce je věnována srovnání úrovně nápravy připomínek, vytčených inspek-

tory při vlastní inspekční činnosti, u několika škol na stejném stupni vzdělávání. Na základě 

kritických závěrů inspekční činnosti (zjištěných nedostatků, slabých stránek, návrhů na zlep-

šení a podobně), uvedených v inspekčních zprávách, je popsán a hodnocen způsob jejich 

reálné praktické reflexe školou. 

 

Annotation 

This thesis is based on the position and function of the Czech School Inspectorate in the 

context of the Czech educational system, its legislative basis, and especially its course of 

own inspection at schools. It describes the conceptual and other sources of evaluated do-

mains. Also, it compares practices of selected corresponding foreign institutions. 

The research section is devoted to qualitative comparison of correction levels of the com-

ments, that were detected during the inspection activities at several schools at the same 

stages of education. Based on the critical conclusions of inspection activities (identified 

shortcomings, weaknesses, suggestions for improvement, etc.) mentioned in inspection re-

ports, is described and evaluated the way of their real practical reflection by schools. 
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1 Úvod a cíle práce 

Školství, přesněji prostředí vzdělávání, je složitý prostor, ovlivněný mnoha vlivy z různých 

oblastí života společnosti – od ekonomických, přes politicko-právní, technologické, až po 

sociální. Hodnocení vzdělávacího systému jako celku je nutně podmíněno zkoumáním fun-

gování jeho základních prvků, tedy škol a školských zařízení. 

Tuto hodnotící práci v České republice provádí zároveň s kontrolními činnostmi (veřej-

nosprávní kontrolou a kontrolou dodržování právních předpisů) Česká školní inspekce, a to 

prostřednictvím inspekční činnosti. Sleduje při tom zejména podmínky průběhu a výsledky 

vzdělávání z pohledu podpory žáků a studentů k dosahování cílů vzdělávání, daných záko-

nem.1 

Výsledky každé dílčí inspekční činnosti ve školách a školských zařízeních mají vliv na cel-

kový rozvoj vzdělávací soustavy. Ukazují trendy fungování škol zdola systému a následně 

se tak promítají do příprav strategických dokumentů a koncepcí směřování celého školství2. 

Podle Mgr. Petra Drábka, ředitele středočeského inspektorátu České školní inspekce je ak-

tuálně v oblasti inspekční činnosti akcentována mnohem spíše potřeba metodické podpory 

vzdělávacího procesu a jeho podmínek než holá kontrolní funkce plnění povinností při po-

skytování vzdělávání. Proto se dnes Česká školní inspekce prezentuje změnou paradigmatu 

směrem ke snaze svých inspektorů pojmenovat v případě zjištěných nedostatků jejich pří-

činu a navrhnout cestu k jejímu odstranění. 

Tato bakalářská práce se zaměřuje právě na tuto tendenci. Nastiňuje obecné principy externí 

evaluace činnosti škol a na základě hlubšího seznámení s pozadím fungování České školní 

inspekce, průběhem a výstupy inspekční činnosti, popisuje a posuzuje na konkrétních pří-

kladech z několika škol, nakolik je zmíněné směřování práce inspekce v praxi efektivní. 

Práce se zejména věnuje tématu adekvátnosti reakcí škol především na kritizující zá-

věry inspekční činnosti (zjištěné nedostatky, slabé stránky, návrhy na zlepšení a podobně), 

uvedené v inspekčních zprávách. 

 

1 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon). 

2 Aktuálně jde především o dokument Strategie Vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 (běžněji 

známý pod názvem Strategie 2020), který chápe funkci hodnotící činnosti ČŠI jako především formativní 

(MŠMT, 2013). 
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Cílem bakalářské práce je tedy popsat hodnotící činnost České školní inspekce na čes-

kých školách a posoudit jejich reakci na v inspekčních zprávách vytčené připomínky. 

Posouzení reakcí škol spočívá v získání souvisejících aktuálních i historických informací o 

zkoumaných školách ve vytýkaných oblastech a jejich analýze. 

K výběru tohoto tématu vedla potřeba alespoň orientačně odpovědět na otázku, zda výsledné 

připomínky inspekční činnosti České školní inspekce nejsou školou chápány jen jako „nutné 

zlo“ a zda jejich řešení nebývá odbyto bezobsažným formálním řešením, tedy jestli se školy 

vytčenými okolnostmi dále soustředěně zabývají. 

Text odpovídá na následující otázky: 

1. Co dělá management zkoumaných škol pro nápravu nedostatků, zjištěných při 

inspekční činnosti České školní inspekce v jím řízených školách, a vytčených 

v příslušných inspekčních zprávách? 

2. Jak efektivní se jeví tato opatření? 

Odpovědi na tyto otázky hledá v informacích, sdělených řediteli škol při řízených rozhovo-

rech, nebo získaných analýzou dokumentace a okrajově také pozorováním. 

Jak bylo zdůrazněno při jednotlivých rozhovorech s řediteli a širším vedením škol, cílem 

práce není hodnotit konkrétní školy, jejich vedení nebo kvalitu poskytovaného vzdělávání. 
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2 Pedagogická evaluace kvality školy 

Pro základní orientaci v dalších kapitolách i pro správnou interpretaci celé práce je potřeba 

nejprve popsat, jak obecně funguje hodnocení ve vzdělávacím systému, a definovat si jeho 

některé vybrané oblasti a pojmy. 

2.1 Pedagogická evaluace 

Jakkoliv se významy pojmů evaluace a hodnocení v češtině úzce překrývají, autoři odborné 

pedagogické literatury (např. Walterová (2004) nebo Průcha (1996)) i tato bakalářská práce 

předpokládají, že sémanticky vzato první zastřešuje druhý. Uplatňování termínu evaluace 

převládlo nad prostým hodnocením3 v českém prostředí zhruba na přelomu tisíciletí, a tak 

se tento text pro potřebu vykreslení jeho významu odkazuje především na tzv. Bílou knihu 

 

3 V angličtině je význam slova hodnocení v užším slova smyslu častěji popisován jako assessment. 

MEZINÁRODNÍ

•např. UNESCO, OECD, 
EU aj.

NÁRODNÍ

•např. ČŠI, MŠMT 
(dříve ÚIV), KÚ, Scio, 
CERMAT, EDUin aj.

MEZIÚROVEŇ

•např. zřizovatel, 
autoevaluace školy 
apod.

MIKROÚROVEŇ

•evaluace konkrétních 
prvků školy (např. 
žáků, učitelů, 
prostředí, výuky apod.)

Obrázek 1 - Základní úrovně evaluace ve školství (volně podle Vašťatkové (Vašťatková, 2006)) 
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z roku 2001: „Užíváme tento zastřešující termín (evaluace), protože se nejedná jenom o tra-

diční hodnocení jednotlivých žáků, ale dnes i o hodnocení jednotlivých škol (…) i celého 

vzdělávacího systému. Zahrnuje v sobě dílčí rozměry monitorování, systematického sledo-

vání stavu vzdělávacího systému a získávání informací o něm (…).“ (Kotásek, 2001 str. 39) 

Různé roviny evaluace lze vnímat podle několika hledisek. Obrázek 1 ukazuje, že v obec-

ném pohledu jsou to úrovně, na kterých je evaluace prováděna. V dalších kapitolách této 

práce je v tomto smyslu podstatná především úroveň národní. 

Při sledování role evaluace, tedy v podstatě účelu jejího provádění, se ukazují dva typy eva-

luace. Tou první je evaluace sumativní, která pouze rozhoduje o výsledku hodnoceného 

předmětu. Například v našich podmínkách při inspekční činnosti provádí ČŠI, co by evalu-

ační orgán na národní úrovni, sumativní evaluaci víceméně jen ve smyslu veřejnosprávní 

kontroly využívání finančních prostředků státního rozpočtu školami. (Ryška, a další, 2008) 

Inspekce ale mnohem spíše pracuje s evaluací formativní. Jejím cílem je průběžné diagnos-

tikování dílčích částí systému skrze získávání informací o nich a jejich výsledcích, a to za 

účelem hledání prostoru a cest k jejich zlepšování. Oba zmíněné přístupy se ale složitě odli-

šují a zpravidla se částečně překrývají a doplňují. (Vašťatková, 2006) 

Následující a pro tuto bakalářskou práci nejpodstatnější je rozlišení podle způsobu evaluace: 

2.1.1 Autoevaluace 

V prostředí vzdělávací soustavy ČR je díky decentralizaci řízení a subsidiarizaci kompe-

tencí, souvisejících se vznikem krajů na přelomu tisíciletí, přímá odpovědnost za vlastní 

kvalitu vzdělávání přenesena na úroveň školy. (Ryška, a další, 2008) 

Je obvyklé, že autoři pedagogické literatury (tuzemští i zahraniční) definují obsah pojmu 

autoevaluace pod různými termíny (sebehodnocení, vlastní hodnocení, vnitřní evaluace 

apod.), nicméně význam sám o sobě to víceméně nemění. 

Zajištění kvality vzdělávání probíhá formou systematického sledování, hodnocení a reflek-

tování procesů uvnitř školy, případně jejich porovnáváním s dohodnutými standardy. 

(Vašťatková, 2006) Rámcový vzdělávací program (RVP) pak upřesňuje, že autoevaluace 

školy „slouží jako zpětná vazba ke korekci vlastní činnosti a jako východisko pro další práci 

školy“. (MŠMT, 2016) Potřeba realizace sebehodnocení školy vychází z vnitřní potřeby a 

snahy všech účastníků vzdělávání (stakeholderů) prověřovat a systematicky rozšiřovat vě-

dění o škole, a tím se podílet na zvyšování kvality školy. (Seberová, a další, 2009)  
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Způsoby autoevaluace, její cíle, nástroje (techniky), kritéria a časové rozvržení pak může 

škola uvádět ve svém školním vzdělávacím programu (dále jen ŠVP). Výsledky interní eva-

luace školy předpokládá platná legislativa4 jako východiska pro sestavování výročních zpráv 

školy. Jak píše Trojan (2014), díky špatnému původnímu vymezení (především legislativ-

nímu) fungování autoevaluace mají školy obecně nízkou motivaci k jejímu smysluplnému 

provádění. Autoevaluace tak zůstává většinou spíše formální, její výsledky neovlivňují stav 

procesů ve škole, stala se v rukou zřizovatelů spíše bičem na školu samotnou. 

Trendem v oblasti autoevaluace je další propojování vlastního hodnocení školy s hodnoce-

ním vnějším. 

2.1.2 Externí evaluace 

Především na úrovni národní a mezinárodní je za vlastní kvalitu vzdělávání zodpovědný stát. 

Pro ten účel určuje prostřednictvím svých orgánů kritéria optimálního vývoje vzdělávání pro 

tyto potřeby ve své působnosti. Zřizuje nástroje k vnější kontrole plnění jejich kvality a sta-

novuje možnosti tuto kvalitu ovlivňovat. (Ryška, a další, 2008) 

Hlavním orgánem, který je za vnější evaluaci v podmínkách českého školství zodpovědný, 

je Česká školní inspekce (více viz kap. 3), jejíž činnost se za tím účelem v minulých letech 

stále více posouvala od kontrolní k poradenské a konzultační. (Vašťatková, 2006) 

Vedle té do externího hodnocení na národní úrovni podstatným způsobem promlouvají kraje. 

Mají v tomto duchu možnost formou vlastního systému evaluační činnosti uspokojit své 

vlastní potřeby v oblasti vzdělávání. Kromě mapování celkového stavu vzdělávacího sys-

tému v jejich regionu, který řeší jednotlivé kraje různě, provádí konkrétně evaluaci jimi zři-

zovaných škol, v největší míře středních. Vedle toho kraje poskytují prostor a podmínky pro 

realizaci různých dalších evaluačních aktivit, jako jsou například testování PISA, Scio a po-

dobně. 

Podobně je tomu také v případě obcí, jejich působení v oblasti vnější evaluace bývá ale čas-

těji formální. Uvádí to už Ryška ve své publikaci o hodnocení výsledků vzdělávání z roku 

2008 (Ryška, a další, 2008 str. 13). V případě zřizovatelů škol základních a mateřských, 

které převážně nezřizuje kraj, je tato situace i po letech nadále neuspokojivá. Pro potřeby 

 

4 Viz zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (škol-

ský zákon) § 10 odst. 3, § 11, § 12 odst. 2 a vyhláška č. 15/2005 Sb., vyhláška, kterou se stanoví náležitosti 

dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy § 7. 
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řízení činnosti jimi zřizovaných škol, jako například volba, respektive odvolávání ředitelů 

škol, často využívají výsledky evaluace jiných externích subjektů. 

V některých oblastech (například úroveň kvalifikovanosti učitelů – nikoliv pouze ve smyslu 

absolvovaného kvalifikačního studia, ale z hlediska nabytých kompetencí…) jsou ještě dále 

využívána další specifická šetření. Navíc si škola sama může nezávisle na legislativních po-

žadavcích sjednat externí evaluaci, například s cílem řešit zjištěné problémy nebo ve snaze 

inovovat vnitřní procesy. (Seberová, 2013) 

2.2 Kvalita školy 

Jak často upozorňují autoři pedagogické literatury (např. Trojan (2014) nebo Janík (2011)), 

obsah pojmu kvalitní škola a její přesná podoba jsou nejednotné. Termín kvalita je možné 

chápat ze dvou hledisek. 

Nejprve může jít o označení charakteristik, vlastností, atributů nebo úrovně sledovaného pe-

dagogického jevu. (Průcha, 1996) Takto je možné pracovat ale pouze s malým a úzce kon-

krétním vzorkem a jevem (např. kvalita výuky ve třídě 6.B). Kvalitou je pak možné obecně 

popsat rozměry sledovaného jevu v úzkém rozsahu. Pro větší a méně konkrétní vzorky (např. 

kvalita vzdělávání v Praze) je pak pro svou obecnost význam pojmu kvalita vágní. 

V kontextu pedagogické evaluace je ale o mnoho přesnější použití významu pro vyjádření 

žádoucí nebo optimální úrovně. (Průcha, 1996) Pro její utváření a evaluaci je nezbytné, aby 

taková kvalita byla charakterizována kritérii, podle kterých ji lze měřit a posuzovat. V pří-

padě kvalitní školy to tedy znamená, že takovou školou je ta, která ve svém fungování vy-

hovuje všem sledovaným kritériím. Pakliže nevyhovuje všem těmto normám, lze o ní stejně 

dobře říci, že není kvalitní školou a je/není kvalitní v tom kterém kritériu. 

Vzniká zde ale další otázka, a sice jak v prostředí školství správně stanovit tato kritéria. 

V tomto směru se akademická obec i ostatní účastníci vzdělávací politiky zásadně rozchá-

zejí. Jedním východiskem totiž může být stanovení hlavního kritéria ve formě určitých do-

sažených výsledků. Z druhého pohledu může být kritériem plánovaný cíl vzdělávání. 

(Průcha, 1996) 

Pro první uvažování je nutné poznamenat, že práce s ním je pro svou objektivnost jedno-

dušší. Zůstává otázkou, zda je ale možné za všech okolností brát tyto výsledky jako ukazatel 

naplnění nebo především nenaplnění dané kvality. Je k další diskuzi, jestli například škola 

s horšími výsledky testování z matematiky je nutně nekvalitní školou. 
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Ve druhém pohledu je pak kvalitní školou taková, která si klade nelehké ale především dobře 

definované cíle vzdělávání a dokáže je naplňovat ve stanoveném rozsahu. S tím nutně sou-

visí také kontrola plnění těchto cílů. Je ale otázkou, kdo v tomto případě stanovuje dané cíle, 

respektive vzhledem ke komu jsou tyto cíle stanoveny. Některé cíle lze nastavit v celoná-

rodním měřítku (škola má plně kvalifikovaný pedagogický sbor), jiné si stanovují školy 

podle potřeby vzhledem k rodičům, poptávce zaměstnavatelů, a v neposlední řadě samot-

ných žáků. (Vašťatková, 2006) 

A opět zůstává k posouzení, jak stanovit takové kritérium, ať už prvním nebo druhým po-

psaným způsobem, právě směrem k žákům. To, co je vysoký cíl pro jednoho, bývá zpravidla 

pro jiného práce pod vlastní možnosti. Je zde proto na místě uvažovat o tom, k jakému 

vzorku populace se požadavek kvality vzdělávání vztahuje. (Průcha, 1996) 

Požadavek nejvyšší kvality pak vychází z předpokladu, že kvalitní jsou jen ti nejschopnější. 

Značná část populace na takovou kvalitu ale nikdy nedosáhne, systém vzdělávání tedy bude 

z většiny nekvalitní. Opačně požadavek průměrné kvality, tedy stav, kdy kvalita se stanovuje 

podle majoritní části populace, vykazuje zároveň svými vlastními měřítky velkou kvalitu 

systému, protože většina vzorku naplní kritéria kvality. V případném mezinárodním srov-

nání pak ale za kvalitní takový systém pokládán být nemusí. (Průcha, 1996) 

Současná činnost ČŠI, jak je dále popsáno, vychází mimo jiné z modelu Kvalitní školy (viz 

kap. 3.1), který uvádí konkrétní kritéria a indikátory hodnocení v různých oblastech. Tento 

model plní z výše uvedených nejspíše tyto charakteristiky: 

• Chápe kvalitu jako normativní, 

• a to vzhledem k plánování cíle školy a jeho naplňování, 

• cestou požadavku průměrné kvality, ale s jednoznačnou premisou zohlednění indi-

viduálních potřeb všech žáků. (ČŠI, 2015) 
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3 Česká školní inspekce 

Následující kapitola obecně popisuje a dále rozebírá principy existence a fungování České 

školní inspekce (dále jen ČŠI), tedy svrchovaného hodnotícího a kontrolního orgánu vzdě-

lávání v České republice (dále jen ČR), a to především s vyzdvižením pro tuto práci podstat-

ných charakteristik, co by východisek pro další uvažování. 

ČŠI byla zřízena 1. ledna 2005 jako „orgán státní správy, řízený Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy. (...) Zjišťuje, kontroluje a hodnotí výsledky vzdělávání a jeho průběh, 

(...) personální a materiálně-technické podmínky vzdělávací činnosti, efektivnost využívání 

finančních prostředků přidělených ze státního rozpočtu a dodržování závazných právních 

předpisů.“ (Průcha, a další, 2013).. Jejím hlavním úkolem je vykonávat nezávislou inspekční 

činnost. 

V čele inspekce stojí ústřední školní inspektor. Z organizačního hlediska je členěna na 

ústředí a 14 krajských inspektorátů. Jejich management tvoří ředitelé krajských inspektorátů 

a jejich zástupci.5 

Pro tuto práci je podstatná především činnost úřadu v oblasti inspekční. Vedle toho ale za-

jišťuje i úkoly, plynoucí ze zapojení do mezinárodních závazků, které se týkají vzdělávání, 

jako jsou zahraniční spolupráce v rámci účasti v mezinárodních organizacích (OECD, IEA 

a mnoha dalších), nebo projektech (například PISA, PIRLS, TALIS, ICILS, a řady dalších), 

a publikování výsledků v těchto oblastech. 

Postavení ČŠI jako úřadu v rámci systému orgánů státní správy ČR definuje § 7 odst. 3 zá-

kona č. 2/1969 Sb.6 Podle něho je podřízena Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy 

(MŠMT). To sestavuje mimo jiné na základě dokumentů ČŠI dlouhodobý záměr vzdělávání 

a rozvoje vzdělávací soustavy ČR.7 

 

5 Pro potřeby této práce byla významná přímá spolupráce ve formě konzultací s ředitelem středočeského in-

spektorátu ČŠI, Mgr. Petrem Drábkem. 

6 Zákona č. 2/1969 Sb., České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy 

České socialistické republiky (kompetenční zákon). 

7 Podle § 1 odst. 4 vyhlášky č. 15/2005 Sb., vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, 

výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. 
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Funkce, poslání a povinnosti ČŠI jsou dány školským zákonem8 v § 173-176, zejména 

v § 174, kterým je zřizována. Ukládá jí mimo další zejména tyto hlavní úkoly (jsou uvedeny 

pouze úkoly, korespondující s posláním této práce, a to souhrnně – nejde tedy o prostý výčet 

úkolů ČŠI, jak je stanovuje školský zákon v § 174): 

3.1 Zpracovávání koncepčních záměrů a systémů hodnocení 9 

Dokumentů nebo obecnějších materiálů z této oblasti produkuje ČŠI více. Dále v této kapi-

tole jsou popsány ty, které se přímo vztahují ke způsobům a klíčovým oblastem hodnocení 

škol a školských zařízení inspekcí v českém prostředí. Vypovídají o důvodech daných výtek 

a připomínek školám při inspekční činnosti. 

V první řadě je koncepční směřování inspekce popsáno v Koncepčních záměrech in-

spekční činnosti ČŠI, které úřad předkládá MŠMT ke schválení a následně zveřejňuje jako 

soupis cílů a směřování pro svou dlouhodobou činnost. Koncepční záměry jsou publikovány 

v pěti- a víceletém cyklu, vymezují východiska pro základní činnost ČŠI a stanovují vizi 

úřadu a cesty k jejímu naplnění. 

Při podrobnějším hodnocení lze konstatovat, že především v popisné části východisek je text 

doplněn o řadu informací, které ho zbavují ambice být pro širokou odbornou veřejnost pře-

hledným informačním materiálem o záměrech, které si stanovila ČŠI za účelem posunu čes-

kého školství prostřednictvím své dlouhodobé činnosti. Například kapitola 1.2 Personální a 

materiálně-technické zázemí popisuje situaci v roce 2013, což je ale z hlediska dlouhodo-

bosti textu zcela podružné. Nabízí se tedy otázka, zda vůbec, nebo alespoň jestli v tomto 

rozsahu je v textu potřebná. 

Dokument také obsahuje analýzu naplnění předcházejícího koncepčního záměru. Například 

v poslední koncepci je konstatováno i s argumentací důvodů, že cíle předcházejícího kon-

cepčního záměru nebyly naplněny a jejích docílení bude přehodnoceno, nebo proběhne v ná-

sledujícím období. Jak je v tomto koncepčním záměru uvedeno, došlo ke skluzu v naplňo-

vání cílů předcházejícího koncepčního období především realizací projektu NIQES (viz 

dále) a problémy s jeho realizací spojenými. 

 

8 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon). 

9 Podle § 174 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon). 
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Mimořádně zajímavou částí koncepčního záměru 2014-2020 je SWOT analýza stavu ČŠI 

k době stanovení koncepce její další práce (podzim 2013). Lze ji chápat jako zásadní výcho-

disko pro další směřování a stanovení koncepce pro nadcházející etapu. Jsou v ní skloubeny 

vnitřní potřeby organizace i reakce na potřeby systému vzdělávání, alespoň v rozsahu, ve 

kterém může inspekce českému školství přispět. 

Uvádí také dokumenty a studie, které jsou východiskem pro zpracování koncepčních záměrů 

následujícího období. V případě aktuálního záměru takovými dokumenty jsou Dlouhodobý 

záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR (2011–2015), Klesající výsledky čes-

kého základního a středního školství: fakta a řešení (McKinsey & Company, 2010), Rámec 

Strategie konkurenceschopnosti 2012–2020 a výchozí náměty Národní ekonomické rady 

vlády (NERV)10 a Zpráva Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) o hod-

nocení vzdělávání v členských zemích (OECD, 2013). 

Poslední koncepční záměr se vztahuje k období let 2014-2020. Je-li tento materiál určen 

mimo jiné managementu škol, pak za významnou pokládejme jednak orientaci inspekce na 

metodickou podporu škol v podobě vzdělávacího auditu s analýzou silných a slabých stránek 

konkrétní školy, a zadruhé pak snahu o využití dat z mezinárodních šetření v inspekční čin-

nosti. 

V prvním případě jde v praxi o nasměrování pozornosti škol právě na koncepční činnost 

inspekce, co by návodu k posílení oblastí, které jsou sledovány za účelem posouvání celého 

školského systému. Interpretace výsledků mezinárodních šetření pak mají v druhém případě 

školám nabídnout reflexi vlastního stavu oproti trendům ve školství v globálnějším měřítku. 

Dále je pro ředitele škol podstatné, na které segmenty vzdělávání se bude dlouhodobě ČŠI 

soustředit. Pro období 2014-2020 jsou to navrhování podpory učitelů a žáků druhého stupeň 

základních škol, podpora rozvoje klíčových kompetencí a základních gramotností v oborech 

středního vzdělávání bez maturitní zkoušky, a úspěšnost ve společné části maturitní zkoušky 

u žáků maturitních oborů. Pro výzkumnou část této práce je podstatný především první sle-

dovaný segment. 

Není bez zajímavosti, že se Koncepční záměry ČŠI na období 2014-2020 odkazují na při-

pravovanou Bílou knihu České školní inspekce. Měla vzniknout nejpozději v polovině 

 

10 Poradní orgán vlády ČR, založený v roce 2009, jehož činnost ukončilo na přelomu let 2013 a 2014 začlenění 

do Rady pro udržitelný rozvoj. 
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roku 2015. Tento materiál ale sám o sobě není dostupný mezi žádnými veřejnými zdroji a 

pod tímto názvem jako takový nikdy nevznikl. Z pramenů, které se v této souvislosti dají 

dohledat vyplývá, že sestavení Bíle knihy České školní inspekce bylo jedním ze čtyř základ-

ních cílů projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České re-

publice – NIQES (Česká škola, 2011). Rovněž bylo v červenci roku 2013 zveřejněno Před-

běžné oznámení veřejného zadavatele11 na zakázku vytvoření dlouhodobé koncepce České 

školní inspekce do roku 2020. Podle tohoto zdroje bylo cílem dokumentu koncipovat strate-

gii pro inspekční činnost za účelem identifikace úspěšně fungujících vzdělávacích institucí 

a nastavit podmínky pro profesionalizaci inspektorů, souhrnně optimalizovat systém in-

spekčního hodnocení. 

Jak ale pro potřeby této bakalářské práce uvedl ředitel středočeského inspektorátu ČŠI, Mgr. 

Petr Drábek, vznikla v této souvislosti v rámci projektu NIQES i z další činnosti samotné 

ČŠI řada jiných materiálů a koncepcí, které svým obsahem Bílou knihu a její cíle pokrý-

vají.12 

Kromě koncepčních záměrů je to především model Kvalitní školy, který je výsledkem čin-

nosti expertní skupiny složené ze zástupců ČŠI i externích odborníků. Byl představen v po-

lovině roku 2015 a je určující pro hodnocení škol a školských zařízení od školního roku 

2015/2016 dále. Na východiska Kvalitní školy totiž navazují kritéria hodnocení (viz dále). 

Proto je této koncepci dále věnováno více prostoru k jejímu bližšímu popisu. 

Koncept Kvalitní škola uvádí kritéria a (především) indikátory hodnocení činnosti škol 

v modifikacích pro jednotlivé typy škol. Jsou zde uvedeny hodnotící parametry pro před-

školní vzdělávání, vzdělávání v základních školách, vzdělávání v gymnáziích, odborné 

vzdělávání a vyšší odborné vzdělávání. 

Sledujeme-li v této bakalářské práci oblast základního vzdělávání, pak se koncept Kvalitní 

školy opírá o těchto šest bodů, jak je popisuje sama ČŠI (2013): 

1. Koncepce a rámec školy 

Vychází z premisy, že „kvalitní škola ví, kam chce směřovat, a jde úspěšně za svým 

cílem“. (ČŠI, 2015) V této oblasti klade ČŠI důraz na vizi a strategii vývoje školy a 

 

11 Dostupné například z http://www.csicr.cz/getattachment/9a0317b8-ebb9-4514-806b-4bb43c25ee39 (ČŠI, 

2013). 

12 Tyto prameny se nacházejí například na webu ČŠI (ČŠI, 2016a). 
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identifikaci pedagogických pracovníků s jejím naplňováním, na soulad školního 

vzdělávacího programu s touto vizí a rámcovým vzdělávacím programem, a dále na 

pravidla komunikace školy vně i uvnitř a bezpečného prostředí pro všechny strany 

přímo zúčastněné na vzdělávání. 

Jako nejvýznamnější se zde jeví otázky vize školy a ztotožnění učitelů s jejím vy-

zněním. Pokud funguje tento předpoklad, pak lze čekat, že škola efektivně řeší při-

pomínky inspekce k dalšímu fungování, což je předmětem zkoumání této práce. 

2. Pedagogické vedení školy 

Předpokladem je zde, že ředitel školy „je vůdčí osobností pedagogického procesu“ 

(ČŠI, 2015). Tato oblast se dotýká dílčích cílů, souhrnně jde o monitoring práce školy 

a z toho plynoucích opatření, budování zdravého školního klima, sledování materi-

álních a personálních podmínek, a vlastního profesního rozvoje vedoucích pracov-

níků. U těchto dílčích oblastí model předpokládá aktivní a systematickou činnost 

managementu. 

3. Kvalita pedagogického sboru 

V tomto bodě vychází koncepce z kvalit, které nabízí konkrétní obsazení pedagogic-

kého sboru. Základním předpokladem je kvalifikovanost pedagogických pracov-

níků13 a jejich snaha se dále vzdělávat, vedle toho je mimořádně podstatná otázka 

jejich vzájemné spolupráce v rámci školy i kooperace mezi školami, a v neposlední 

řadě zaznívá i potřeba rozvoje demokratických hodnot a občanské angažovanosti u 

žáků, například skrze jejich zapojování do běžného chodu školy. 

4. Výuka 

Tato oblast se neopírá o konkrétní výsledky vzdělávání žáků, ale o způsoby směřo-

vání k nim pedagogy školy. Za kvalitní se zde považuje systematický přístup a pří-

prava výuky v souladu s kurikulárními dokumenty, používání širokého spektra vý-

chovně vzdělávacích strategií pro naplnění stanovených cílů, individualizovaný pří-

stup k žákům při výuce a rozvíjení žáků v oblasti sociální a osobnostní. 

Ze všech uvedených bodů modelu Kvalitní školy se tento jeví jako pro školu nejná-

ročnější. Pro plnění těchto kvalit musí škola disponovat schopnými, dostatečně 

 

13 Viz Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. 
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vzdělanými a motivovanými pedagogy (v návaznosti na bod 3 této kapitoly). Para-

metry, kterých by měla kvalitní škola podle modelu dosáhnout, jsou nastaveny mi-

mořádně vysoko. 

5. Vzdělávací výsledky žáků 

Ohledně vlastních výsledků vzdělávání je za kvalitu považováno, nakolik „škola 

umožňuje každému žákovi maximální rozvoj odpovídající jeho možnostem“ (ČŠI, 

2015). Konkrétně se sleduje získávání informací o výsledcích žáků a reakce na ně, 

souvislost s očekáváním vzdělávacího programu, způsoby motivace žáků k dosaho-

vání těchto cílů, a zpětná vazba formou získávání informací o dalším fungování ab-

solventů a jejich vyhodnocování. 

6. Podpora školy žákům (rovné příležitosti) 

V souladu s prioritami MŠMT, popsanými v Dlouhodobém záměru vzdělávání a roz-

voje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-202014 a Strategie vzdě-

lávací politiky České republiky do roku 2020 (MŠMT, 2013) klade jako jedno z kri-

térií kvality tento model, zda škola „sleduje pokroky v učení všech žáků a cíleně pod-

poruje ty, kdo vyžadují speciální péči“ (MŠMT, 2013). 

Základem je vytvoření rovných příležitostí ke vzdělávání, poskytování podpory žá-

kům s potřebou podpůrných opatření a předcházení vyčleňování některých žáků 

z kolektivu. 

Při hodnotící činnosti podle Kritérií hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, 

která z koncepce Kvalitní školy vycházejí, je na základě tohoto modelu přihlíženo ke kon-

textu prostředí školy, tedy zejména charakteru regionu a materiálním a finančním podmín-

kám. 

ČŠI dále zpracovává Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání. For-

muluje v nich pravidelně rámec hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání ve 

školách vždy pro nadcházející školní rok. Sleduje přitom odpovědnost k dlouhodobým ten-

dencím požadovaného směřování školského systému na základě průběžného státního 

 

14 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020, vydáno 

MŠMT, dostupné z: http://www.msmt.cz/file/35188_1_1/. 
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konceptu, tedy dlouhodobých záměrů vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy a strategií 

vzdělávací politiky, i vzhledem k mezinárodním závazkům. (ČŠI, 2013) 

Svým obsahem se velmi podobají konceptu Kvalitní školy, který je jejich hlavním výcho-

diskem. V některých bodech jsou ale zaměřené na konkrétnější výstupy, sledované v daném 

školním roce. Pro potřeby posuzování reakce škol na hodnotící připomínky ČŠI je vyhovění 

těmto kritériím školami stěžejní. Předpokládejme totiž, že jejich naplnění je odrazem efek-

tivního fungování celého školského systému. 

Dalším podstatným dokumentem, popisujícím koncepci ČŠI, jsou Plány hlavních úkolů 

ČŠI, zveřejňované vždy pro daný školní rok. Uvádějí, jakým úkolům se v daném roce in-

spekce především bude věnovat. Tyto úkoly jsou v plánech obecně nastíněny, dále ale také 

podrobněji konkretizovány, zdůvodněny a doplněny informací o očekávaném výstupu ze 

sledování té které oblasti (většinou jako součást Výroční zprávy České školní inspekce 

anebo ve formě samostatné tematické zprávy) včetně přibližného termínu jeho publikování. 

Pravidelně se v publikovaných Plánech hlavních úkolů ČŠI uvádí jako jeden z dalších úkolů 

„Hodnocení účinnosti opatření přijatých školami/školskými zařízeními k odstranění zjiště-

ných nedostatků.“, který svým obsahem úzce koresponduje s posláním této bakalářské práce. 

V příloze k Plánu hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2016/2017 se ale dále 

uvádí, že realizace tohoto úkolu je podmíněna „na základě zmocnění ve školských právních 

předpisech“. (více v kapitole Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.) 

3.2 Získávání a analýza informací o vzdělávání15 

Tato činnost ČŠI je nepochybně nejpodstatnější z hlediska jejího poslání. Jejím výsledkem 

by podle všech ukazatelů měl být ucelený obraz o fungování dané hodnocené školy (nebo 

školského zařízení) v konfrontaci se směřováním celého systému republikového školství (na 

základě této činnosti totiž ČŠI „sleduje a hodnotí efektivnost vzdělávací soustavy“16). 

 

15 Podle § 174 odst. 2, písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon). 

16 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), § 174 odst. 2, písm. a). 
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Do tohoto kontextu patří také další úkoly inspekce, jako je zjišťování a hodnocení podmínek, 

průběhu a výsledků vzdělávání17 a plnění a legislativní soulad školního vzdělávacího pro-

gramu školy18. 

Získávání informací o vzdělávání v dané instituci provádí ČŠI zejména prostřednictvím in-

spekční činnosti (viz kapitola 4). Kritéria hodnocení již byla popsána v kapitole 3.1. Inter-

pretace výsledků inspekční činnosti školou, kvalita „vyhovění“ výtkám a doporučením pro-

střednictvím přijatých opatření, a její posouzení je předmětem zkoumání této bakalářské 

práce. 

Výstupem, sumarizujícím a komentujícím získaná data za uplynulé období, je Výroční 

zpráva České školní inspekce. Její obsah lze chápat jako zjištění (odpovědi), pro něž byl 

stanoven plán úkolů a kritéria hodnocení na daný rok. 

ČŠI v nich především popisuje výsledky své inspekční činnosti v jednotlivých typech škol a 

školských zařízení, vybraných podle aktuálního zaměření v daném školním roce. Například 

v roce 2015-2016 probíhala inspekční činnost v zařízeních předškolního, základního, střed-

ního, vyššího odborného, základního uměleckého a zájmového vzdělávání a zařízení vý-

chovné péče, v roce 2014-2015 nebyly hodnoceny vyšší odborné školy a zařízení výchovné 

péče, oproti tomu se inspekce kromě zmíněných zaměřila na pomaturitní jednoleté kurzy 

v jazykových školách s právem jazykové zkoušky. 

Jsou zde ale popsány i závěry z plnění dalších úkolů, jako jsou mezinárodní spolupráce, vý-

sledky veřejnosprávní kontrolní činnosti v jiných školských zařízeních, analýza úrazovosti, 

a především reflexe naplnění cílů, které si stanovila v daném roce sama inspekce (v poslední 

zprávě například naplňování Strategie 2020). 

Vedle výročních zpráv vydává ČŠI také Tematické zprávy, ve kterých se podrobněji věnuje 

některým ze svých úkolů.  

 

17 Podle § 174 odst. 2, písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon). 

18 Podle § 174 odst. 2, písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon). 
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3.3 Veřejnosprávní kontrola 

Dalším z úkolů inspekční činnosti je také kontrola využívání finančních prostředků státního 

rozpočtu.19 Jak už ale bylo popsáno v předcházejících kapitolách, je tento sumativní způsob 

evaluace pouze dílčí částí inspekční činnosti a pro tuto práci není podstatný. 

Ve všech prostudovaných inspekčních zprávách je krátká část textu věnována také této pro-

blematice. Pro samotnou kontrolu je při inspekční činnosti vždy vyhrazen alespoň jeden 

kontrolní pracovník s příslušným většinou ekonomickým vzděláním. 

Obvykle se v inspekční zprávě uvádí především to, zda poskytnuté finanční prostředky ze 

státního rozpočtu jsou využity účelně k realizaci ŠVP, pro plynulý ekonomický chod školy 

a k jejímu dalšímu rozvoji. Popisuje se zde také čerpání dalších prostředků z rozvojových 

programů MŠMT a jiných, případně i posílení rozpočtů škol příjmy z jejich doplňkové čin-

nosti. 

 

19 Finanční prostředky jsou školám přidělovány podle § 160-163 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, zá-

kladním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 
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4 Inspekční činnost 

Inspekční činnost ve všech školách a školských zařízeních v ČR20 ve formě komplexního 

šetření na místě probíhá v pravidelných tzv. inspekčních cyklech, přibližně šestiletých. Im-

puls k takovému šetření nevzniká z dalších podnětů a probíhá bez ohledu na to, kým je před-

mět inspekce zřizován. 

Dále je inspekční činnost prováděna také na základě podnětů, stížností a petic. V takovém 

případě ČŠI prošetřuje pouze konkrétní oblast, související se skutečnostmi, udanými v pod-

nětu, stížnosti nebo petici, a to pouze za předpokladu, že tyto skutečnosti spadají do její 

kompetence. ČŠI se takovými návrhy zabývat musí a výsledky svého šetření pak předává 

zřizovateli k dalšímu řízení. 

V rámci tematického šetření ještě může být provedena inspekční činnost, zaměřená úzce na 

určitou problematiku. Častěji ale takové šetření probíhá jiným způsobem než kontrolou na 

místě. 

Školy (nebo jiné kontrolované osoby) mají za povinnost poskytnout ve všech uvedených 

případech ČŠI plnou součinnost.21 

4.1 Průběh inspekční činnosti 

Při vlastní inspekční činnosti tedy ČŠI provádí jednak hodnocení, jednak kontrolu. Hodno-

tící činnost probíhá zpravidla ve dvou liniích – porovnání zjištěných skutečností se stavem 

při poslední inspekční činnosti, dále pak srovnání s požadovanou kvalitou. Kontrola je pak 

zaprvé systémem objektivního zjišťování dodržování právních norem a předpisů ve všech 

souvisejících oblastech, zadruhé sleduje úroveň vnitřního kontrolního systému školy i prů-

běžného přijímání opatření k prevenci a odstraňování nedostatků. 

O plánované inspekční činnosti ve škole, jejím termínu, požadované dokumentaci, podmín-

kách a podobně, informuje ČŠI ředitele školy alespoň tři pracovní dny před jejím zahájením. 

Pouze ve výjimečných případech tato povinnost odpadá. Valná část přípravy inspekční 

 

20 Pro doplnění, podle § 38 odst. 1, písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) dále ČŠI kontroluje také průběh vzdělávání a plnění 

dalších podmínek v zahraničních školách. 

21 Viz Základní vymezení činností, obsahu a forem práce České školní inspekce, vydáno ČŠI v Praze, dostupné 

z: https://www.csicr.cz/getattachment/cz/Inspekcni-cinnost-QL/Inspekcni-cinnost/Zakladni-vymezeni-cin-

nosti-CSI_akt22022018.pdf. 
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činnosti probíhá před jejím vlastním zahájením na místě z dostupných zdrojů, o jejichž po-

skytnutí může být kontrolovaná osoba požádána. 

Samotná inspekční činnost na místě je pak zahájena předáním písemného pověření k in-

spekční činnosti osobě oprávněné zastupovat kontrolovanou osobu (většinou ředitel školy). 

Všichni členové kontrolující se prokazují příslušným průkazem – školního inspektora, kon-

trolního pracovníka, nebo občanským průkazem podle své role (viz kap. 4.2). 

Během probíhající inspekční je vedení školy zpravidla informováno o průběžných výsled-

cích kontroly tak, aby bylo možné případné zjištěné nedostatky odstraňovat už v průběhu 

inspekční činnosti. Jde-li ale o zásadní nedostatky, jsou i přesto zaznamenány do inspekční 

zprávy. 

4.2 Inspekční tým 

Inspekční činnost je prováděna inspekčním týmem, tedy nejméně dvěma osobami, z nichž 

jedním je školní inspektor, plnící roli vedoucí inspekčního týmu, druhým kontrolní pracov-

ník. Podle velikosti kontrolované osoby, a tedy náročnosti časového a personálního zajištění 

inspekční činnosti, je tým dále rozšířen o příslušný počet dalších školních inspektorů a kon-

trolních pracovníků. Všichni tito pracovníci jsou zaměstnanci příslušného krajského inspek-

torátu ČŠI. 

Vedle těchto členů může být součástí inspekčního týmu také přizvaná osoba, a to na základě 

potřeby, jakou je například sledování specifického úkolu podle Plánu hlavních úkolů ČŠI, 

nebo inspekční činnost na základě stížnosti a podobných podnětů, při které je sledována 

určitá konkrétní souvislost. Takovou osobou je externí pracovník, který je odborníkem 

v dané problematice. 

Složení týmu, především co do školních inspektorů, se sestavuje s přihlédnutím k tomu, aby 

inspektoři byli kvalifikovaní a zkušení v příslušném stupni vzdělávání. To je podstatné u 

právnických osob, které vykonávají činnost více druhů škol. 

Členové inspekčního týmu (tzv. kontrolující) mají při inspekční činnosti svá práva a povin-

nosti, které definuje dokument Základní vymezení činností, obsahu a forem práce ČŠI.22 

 

22 Viz Základní vymezení činností, obsahu a forem práce České školní inspekce, vydáno ČŠI v Praze, dostupné 

z: https://www.csicr.cz/getattachment/cz/Inspekcni-cinnost-QL/Inspekcni-cinnost/Zakladni-vymezeni-cin-

nosti-CSI_akt22022018.pdf, str. 2. 
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Z týmu je vyloučen kontrolující, který buď i přes písemnou výzvu vedoucího inspekčního 

týmu neplní své úkoly v souvislosti s inspekční činností, nebo u kterého je zřejmý konflikt 

zájmů, vedoucí k jeho možné podjatosti ke kontrolované osobě. 

4.3 Inspekční zpráva 

Výstupem inspekční činnosti, nejde-li o šetření stížnosti23, je kromě protokolu o veřej-

nosprávní kontrole především inspekční zpráva. Informace v ní shromážděné, mají být pře-

devším podkladem k reflexi samotné škole. Škola by měla na základě výsledků inspekční 

činnosti přijmout vnitřní opatření vedoucí ke zkvalitňování vlastního fungování a poskyto-

vaných vzdělávacích služeb. 

Inspekční zjištění, pospaná v inspekční zprávě, nemají ale podle ČŠI být, jak již bylo uve-

deno v kapitole 2, pouze sumativním výstupem, vztaženým ke kvalitní škole, která musí 

vyhovovat všem požadovaným kritériím. Jejich úlohou je širší formativní reflexe skuteč-

ností, které by měly vést k progresi vzdělávacího systému na základě zlepšování vzděláva-

cích služeb jednotlivých škol. 

Řada informací, které jsou popsány v inspekční zprávě, je dále zřizovateli, především u ve-

řejných škol, vodítkem k dalšímu směřování oblasti vzdělávání ve spravovaném regionu 

(obci, městské části, kraji apod.). Z výstupů inspekční činnosti mohou těžit informace o čin-

nosti školy také další subjekty, např. zákonní zástupci žáků, žáci samotní, ale i další účastníci 

vzdělávání.24 

Inspekční zpráva je svého druhu analýzou činnosti školy v různých souvislostech vzdělá-

vání. Současná podoba těchto výstupů nápadně připomíná, především v závěrečném zhod-

nocení, běžně používanou SWOT analýzu. 

V posledních letech inspekční zprávy stabilně rozdělují svá zjištění do několika kapitol – 

obecně tedy vypadá struktura inspekčních zpráv takto: 

 

23 Výstupem inspekční činnosti na základě podnětu, stížnosti nebo petic je výsledek šetření stížnosti. 

24 Viz Koncepční záměry inspekční činnosti České školní inspekce na období 2014–2020, vydáno ČŠI v Praze 

v září 2013, dostupné z: https://www.csicr.cz/getattachment/cz/Dokumenty/Koncepcni-zamery/Koncepcni-za-

mery-CSI-2014-2020/Koncepcni_zamery_2014_2020.pdf. 



22 

• Hlavička 

Obsahuje kromě jiného číslo jednací dané inspekční zprávy, název, sídlo a další údaje 

o právnické osobě, ve které inspekční činnost probíhá, místo a termín inspekční čin-

nosti.  

• Předmět inspekční činnosti 

Kromě ustálené formulace, odkazující na s inspekční činností související úkoly 

ČŠI25, se zde uvádí vybrané úkoly směřující k naplnění PHÚ. 

• Charakteristika 

Zde inspekční zpráva popisuje obecné údaje o škole (např. její situování, velikost, 

strukturu, poskytované obory vzdělání a počet členů pedagogického sboru). Pro tuto 

práci podstatný výtah u zkoumaných škol je uveden v kap. 5.2.4. 

• Hodnocení podmínek vzdělávání 

První z hodnotících oddílů inspekční zprávy shrnuje a posuzuje např. způsob řízení 

školy, nebo kvality a slabiny personálních podmínek (např. kvalifikovanost, věk uči-

telů, jejich průměrnou pedagogickou praxi a úroveň průběžného sebevzdělávání (tj. 

tzv. „další vzdělávání pedagogických pracovníků“; dále jen DVPP)) i materiálně 

technického zázemí. Popisuje a hodnotí se zajištění bezpečnosti žáků i úroveň škol-

ního stravování. Dále bývají reflektovány poskytované volnočasové aktivity a další 

činnosti, kterými škola doplňuje vzdělávací proces (zapojení do projektů apod.). 

• Hodnocení průběhu vzdělávání 

Jsou zde zvlášť hodnoceny jednotlivé typy vzdělávání, hlavně na základě přímého 

pozorování a hospitací ve výuce. V této stati jsou sledovány kvality vzdělávacího 

procesu, průběh výuky, volené metody a formy. 

Tato oblast hodnocení se zabývá také způsoby hodnocení práce a výsledků žáků a 

stanovenými kritérii pro hodnocení. 

• Hodnocení výsledků vzdělávání 

Inspekční zprávy v této své části mimo jiné hodnotí evaluační systémy (interní i ex-

terní způsoby testování výsledků vzdělávání), hodnocení chování, poradenský 

 

25 Odkazuje se zde na zákon č. 561/2004 Sb. § 174 odst. 2 písm. a), b) a c) (odst. 2 písm. a) bývá někdy 

vynechán). 
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systém (aktuálně zejména v otázce existence ŠPP na škole a jeho fungování) a pro-

gram prevence patologických jevů a školního neúspěchu. ČŠI se v poslední době 

soustředí také na adaptaci žáků 1. ročníků ZŠ26. Vedle toho sleduje začleňování žáků 

a studentů s OMJ. 

• Závěry 

Tato část inspekčních zpráv nápadně připomíná SWOT analýzu – je také rozdělena 

na čtyři části, včetně především silných a slabých stránek: 

o Hodnocení vývoje 

V této části inspekční zpráva shrnuje celkové výsledky inspekční činnosti. 

Často je zde hodnoceno, v jaké kvalitě je ve škole poskytováno vzdělávání, 

nebo k jakému došlo posunu od poslední inspekční činnosti. 

o Silné stránky 

Zde jsou konkrétně a v bodech vyzdviženy ty kvality školy, které vnímá ČŠI 

jako pozitivní. 

o Slabé stránky 

Jde o nedostatky, které byly při inspekční činnosti zjištěny. Tato část inspekč-

ních zpráv je pro výzkum v této bakalářské práci nejpodstatnější. 

o Doporučení pro zlepšení činnosti školy 

Inspekční zpráva většinou pouze vyjmenovává oblasti, které by škole po-

mohly k jejímu efektivnějšímu fungování. V některých případech je zde ale 

uvedena i povinnost ředitele školy27 odstranit zjištěné nedostatky, a to v po-

žadované lhůtě. Ve stejném termínu pak ukládá řediteli také povinnost pí-

semně informovat ČŠI. 

• Seznam dokladů, o které se inspekční zjištění opírají 

• Poučení 

Nakonec jsou uvedeny informace o možnostech připomínkování obsahu inspekční 

zprávy28, o způsobech zveřejnění a uchování inspekční zprávy, o složení inspekčního 

 

26 Opět jde o souběh s legislativními změnami – povinnost předškolního vzdělávání byla určena zákonem 

č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., konkrétně vložením § 34a, a zákon č. 200/1990 Sb. 

27 Podle § 175 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon). 

28 Podle § 174 odst. 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon). 
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týmu, včetně podpisů jednotlivých členů týmu, podpisu ředitele školy a data převzetí 

inspekční zprávy. 

Nynější podoba inspekčních zpráv neobsahuje hodnocení, vyjádřené pozicí na škále. A to i 

přesto, že to ČŠI ve svém platném dokumentu Základní vymezení činností, obsahu a forem 

práce ČŠI29 předpokládá. 

4.4 Náprava zjištěných nedostatků a její kontrola 

Ředitel školy může podat ve stanoveném termínu písemné a odůvodněné připomínky k in-

spekční zprávě a námitky proti protokolu o kontrole. K připomínkám a námitkám zveřejňuje 

ředitel příslušného krajského inspektorátu stanovisko. Námitky k protokolu o kontrole mo-

hou předtím projít pouze autoremedurou inspekčního týmu. 

Ředitel příslušného krajského inspektorátu ČŠI může rozhodnout o provedení inspekční čin-

nosti ke zjištění zajištění opatření k nápravě a prevenci nedostatků, které byly pospány v in-

spekční zprávě, a jejich účelnosti. To v případě, že nebyly kroky školy dostatečným způso-

bem doloženy zprávou od kontrolované osoby. 

Je-li zjištěno, že škola na připomínky ČŠI nedbá a příslušná fungující opatření nepřijala, je 

se školou zahájeno správní řízení. 

ČŠI může v odůvodněných případech zřizovateli navrhnout přijetí personálních nebo finanč-

ních opatření vůči škole. Na základě svých zjištění při inspekční činnosti, jsou-li tato mimo-

řádně závažného charakteru, může ČŠI podat zřizovateli návrh na vyhlášení konkurzu na 

ředitele školy nebo návrh na jeho odvolání. V praxi jde ale podle komentáře Mgr. Petra 

Drábka, ředitele středočeského inspektorátu ČŠI, o zcela výjimečné případy. 

Ještě zdaleka mimořádnější je podle Mgr. Drábka zvlášť závažné opatření, kterým v rámci 

správního řízení se školou ústřední školní inspektor předkládá do rukou orgánu, vedoucího 

rejstřík škol a školských zařízení30, návrh na výmaz školy nebo oboru vzdělání jí poskyto-

vaného ze školského rejstříku. 

 

29 Viz Základní vymezení činností, obsahu a forem práce České školní inspekce, vydáno ČŠI v Praze, dostupné 

z: https://www.csicr.cz/getattachment/cz/Inspekcni-cinnost-QL/Inspekcni-cinnost/Zakladni-vymezeni-cin-

nosti-CSI_akt22022018.pdf, str. 3. 

30 To jsou podle § 143 odst. 1 a 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odbor-

ném a jiném vzdělávání (školský zákon) KÚ a MŠMT. 
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V případě veřejnosprávní kontroly může být také zjištěna skutečnost, jejíž další prošetření 

inspekční tým postupuje jinému orgánu (např. FÚ, KÚ, OIP, ČMOS PŠ, MF, MV, PČR, 

HZS a podle dalšího obsahu zjištění jiným příslušným orgánům). 
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5 Srovnání nápravy připomínaných oblastí školami 

Předcházející text z větší části popisuje teoretické předpoklady fungování evaluace českých 

škol prostřednictvím inspekčních šetření ČŠI a s tím související aspekty. Následující srov-

nání připomínek a postřehů ČŠI vychází z reálného zjištěného stavu v navštívených českých 

školách. 

Tato výzkumná část práce je věnována srovnání úrovně nápravy připomínek a nedostatků, 

vytčených inspektory při vlastní inspekční činnosti, u několika škol na stejném stupni vzdě-

lávání za odpovídajících podmínek. Na základě konkrétních, především kritických závěrů 

inspekční činnosti (zjištěných nedostatků, slabých stránek, návrhů na zlepšení apod.), uve-

dených v inspekčních zprávách, jsou popsány a posuzovány způsoby jejich případné ná-

pravy. Efektivnost přijatých opatření pak může napovědět o tom, jaká je přínosnost tohoto 

systému evaluace vzdělávání. 

5.1 Charakteristika výzkumu 

Tato práce předpokládá, že ČŠI především prostřednictvím inspekční činnosti nejen sleduje 

a hodnotí stav českých škol, ale prostřednictvím svých připomínek a poradenské role se snaží 

o jejich proměnu v efektivně fungující organizace. Pokud má tento postup přispět ke zkva-

litňování vzdělávání v ČR, je na místě předpokládat, že se školy snaží s ČŠI aktivně spolu-

pracovat – tedy kromě jiného, že se řídí jejími doporučeními a jeví opravdovou snahu po 

nápravě vytčených nedostatků. 

Aby bylo možné posoudit, zda to tak je, je nejprve potřeba alespoň na vzorku škol, ve kterých 

byla realizována inspekční činnost, ukázat přijatá opatření. Pro jejich studium je použito 

takového vzorku škol a metod výzkumu, aby získaná data bylo možné mezi sebou relevantně 

navzájem porovnávat, výsledky analyzovat a v rámci možností je pak zobecnit. 

5.1.1 Předmět výzkumu 

Školy mají povinnost31 přijmout opatření k odstranění nedostatků, které svou inspekční čin-

ností zjistili inspektoři ČŠI, a to až pod hrozbou podání návrhu na výmaz z rejstříku škol a 

školských zařízení (viz kap. 4.4). Tato povinnost je směřována na ředitele školy. Ten tak 

musí učinit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě stanovené ČŠI. 

 

31 Podle zákona č. 561/2014 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon) § 175 odst. 1 a 2. 
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V zákoně ale není (dost dobře nemůže být) dále určeno, v jaké kvalitě a s jakou mírou dlou-

hodobosti se přijaté opatření musí odrazit v dalším fungování školy.  Předmětem zkoumání 

je tedy především samotná úroveň reakce škol na výtky ČŠI, případně přijatá opatření k je-

jich nápravě. 

5.1.2 Vymezení objektu 

Jako vzorek pro výzkum jsou zvoleny školy, které v období jaro 2017 (2. pololetí školního 

roku 2016/2017) absolvovaly inspekční činnost ČŠI. Protože byl výzkum realizován až na 

podzim následujícího školního roku, měly školy přiměřený čas aplikovat příslušná opatření. 

Sledované období je zajímavé sledovanými oblastmi, které pro toto období stanovila ČŠI 

v dokumentech Plán hlavních úkolů ČŠI na školní rok 2016/2017 (ČŠI, 2016d) a Kritéria 

hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání (ČŠI, 2016c). Všechny zkoumané 

školy měly přibližně stejně času (minimálně jedno pololetí), aby se novým úkolům a krité-

riím přizpůsobily. 

5.2 Metodologie výzkumu 

Jako východisko pro další zkoumání reakce škol byly stanoveny oblasti (o nich podrobněji 

v kap. 5.3), u nichž bylo možné sledovat četnost jejich výskytu a hodnotící prvek v analyzo-

vaných inspekčních zprávách. Výskyt hodnocení jednotlivých oblastí byl pak zaznamenán 

podle svého významu jako pozitivní, negativní nebo obecné hodnocení. To vyplynulo 

zejména z hodnotícího stanoviska, které v textu převažovalo. 

Pro jasnou představu lze jako příklad pozitivního hodnocení uvést „Učitelé příkladně posky-

tují podporu žákům se SVP.“, negativního „Přístup k žákům se SVP vykazuje nedostatky.“, 

obecným hodnocením pak může být „Škola vzdělává žáky se SVP.“ Pokud bylo dané vy-

jádření hraniční (často především mezi pozitivním hodnocením a obecným konstatováním), 

řídilo se jeho posouzení širším kontextem. V případě, že nebylo možné jednoznačně rozhod-

nout, nebylo takové hodnocení zahrnuto. 

Hodnocení té které oblasti, která se evidentně překrývala nebo se v textu souvisle doplňo-

vala, byla počítána pouze jednou. Naopak dotýkalo-li se hodnocení v rámci téže zmínky 

evidentně více oblastí, bylo započteno ke každé jednotlivé oblasti. 

Zvlášť bylo sledováno, ve které části inspekční zprávy se hodnocení nachází (viz kap. 4.3). 

Podle toho byla hodnocení rozdělena na ta, která se objevila v hodnotících částech inspekční 

zprávy (zejména v částech hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání), a která se objevila 
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mezi silnými a slabými stránkami, případně jako doporučení (taková byla počítána jako 

obecná hodnocení). 

5.2.1 Cíle a otázky výzkumu 

1. Cíl práce 

Popsat hodnotící činnost ČŠI na českých školách a posoudit jejich reakci na v inspekčních 

zprávách vytčené připomínky. 

2. Cíl výzkumu 

Získat související aktuální i historické informace o školách v oblastech, vytčených jim v in-

spekčních zprávách. 

3. Výzkumné otázky 

Co dělá management zkoumaných škol pro nápravu nedostatků, zjištěných a v přísluš-

ných inspekčních zprávách vytčených při inspekční činnosti České školní inspekce 

v jím řízených školách? (Co dělají školy pro nápravu připomínek ČŠI při inspekční čin-

nosti?) 

Jak efektivní se jeví tato opatření? 

5.2.2 Soubor respondentů 

Základní okruh respondentů pro rozhovory tvořili ředitelé vybraných škol (jak byly školy 

vybírány je popsáno dále v kap. 5.2.4 na str. 29). Pro další dotazování byli jako respondenti 

případně využiti také další pracovníci škol. Dotazování mělo za cíl získat související histo-

rické i aktuální informace. Další zkoumání proběhlo také rozborem dokumentace, případně 

pozorováním. 

5.2.3 Techniky sběru dat 

Všechny techniky byly realizovány přímo ve sledovaných školách. 

1. Rozhovor 

Sledování postojů ředitelů k otázkám řešení výtek ČŠI. Sledování oblasti účelnosti přijatých 

opatření. Jde převážně o otevřené otázky, které mají za úkol shromáždit informace o přija-

tých opatřeních na výtky ČŠI, o hodnocení jejich účelnosti a doplňující informace o stavu 

sledované oblasti. 
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2. Analýza dokumentů 

Sledování konkrétních dat, dokumentujících způsoby a míru úspěšnosti přijatých opatření 

k výtkám ČŠI. Volba konkrétních dokumentů k prostudování probíhala podle potřeby a ob-

lasti zaměření. 

5.2.4 Modelové školy 

Pro potřeby této práce byly vybrány veřejné (přesněji obcí zřizované) ZŠ, jejichž zřizovateli 

jsou výhradně pražské městské části. Nebyly tedy zahrnuty školy zřizované státem, 

církvemi, ani školy soukromé. Aby byly podmínky porovnatelné (ve stejném školním i ka-

lendářním roce), práce se zaměřuje na přesné období, ve kterém školy absolvovaly inspekční 

činnost. Jako toto období bylo vybráno druhé pololetí školního roku 2016/17. Školy, splňu-

jící tato pravidla, byly vyhledávány za pomoci portálu MŠMT Rejstřík škol a školských za-

řízení (MŠMT, 2013) a především registru inspekčních zpráv ČŠI (ČŠI, 2016b). (Pokud je 

škola sdružená jako ZŠ a MŠ, pak veškerá pozornost při získávání dat byl upřena pouze na 

problematiku ZŠ.) 

Aplikací filtru bylo určeno devět pražských ZŠ, z nichž následujících pět umožnilo spolu-

práci v rámci výzkumu pro tuto práci. Jejich stručná charakteristika je citována ze zkouma-

ných inspekčních zpráv - pro další vyznění práce jsou tyto citace charakteristik podstatné 

(pořadí škol pro celý text práce je čistě abecední na základě oficiálního názvu právnické 

osoby vykonávající činnost školy): 

1. ZŠ A 

Sídlí v okrajové části Prahy v sídlištní zástavbě. (…) ZŠ zajišťuje vzdělávání podle 

dvou ŠVP - ŠVP CESTA, v rámci kterého jsou na prvním stupni ZŠ aplikovány prvky 

programu Začít spolu, a ŠVP CESTA - Montessori, vycházejícího z principů peda-

gogiky Marie Montessori. (…) Dlouhodobě se profiluje zaměřením na environmen-

tální výchovu. (…) K 30. 9. 2016 se v ZŠ vzdělávalo 763 žáků ve 33 třídách, z toho 

502 žáků na prvním stupni. Kapacita školy tak byla naplněna na 66 %. (…) Vzdělá-

vání v termínu inspekční činnosti poskytovalo 86 pedagogických pracovníků ((…) 44 

učitelů ZŠ, (…) a 15 asistentek pedagoga v ZŠ i MŠ). Škola je držitelem certifikátu 

Rodiče vítáni.  

2. ZŠ B 

Vzdělávání v ZŠ se uskutečňuje podle ŠVP pro ZV Letem světem a podporuje zdravý 

a všestranný rozvoj osobnosti žáků prostřednictvím zapojení do rozmanitých 
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projektů, sportovních a mimoškolních aktivit. K profilaci žáků 6. a 7. ročníku při-

spívá výuka povinně volitelných předmětů v blocích jazykového nebo informačně-

technického zaměření. Rozšířená nabídka cizích jazyků umožňuje rozvoj jazykových 

kompetencí žáků (anglický, německý, španělský). (…) K 30. 9. 2016 se (…) v ZŠ 

vzdělávalo 572 žáků ve 25 třídách 1. – 9. ročníku. Nejvyšší povolený počet žáků byl 

využit na 95 %. (…) K termínu inspekční činnosti ve škole působilo celkem 53 peda-

gogických pracovníků včetně 5 asistentů pedagoga. ZŠ má dlouholeté zkušenosti se 

začleňováním a vzděláváním žáků s potřebou PO a OMJ. 

3. ZŠ C 

Patří k velkým školám. Vykonává činnost ZŠ, ŠD a ŠJ. Jde o mimořádně dynamicky 

rozvíjející se instituci (roste počet žáků, tříd, zaměstnanců), která se nachází v okra-

jové části Prahy. Ve sledovaném období tří školních let došlo k prudkému vzestupu 

počtu žáků (o 170 žáků). K 30. 9. 2016 se zde vzdělávalo 989 žáků v 39 třídách (28 

tříd na prvním stupni a 11 tříd na druhém stupni), kapacita je naplněna na 90 %. 

Součástí školy jsou také 2 přípravné třídy. (…) Výuka probíhá podle ŠVP pro ZV 

Škola – perspektiva pro život (…). 

4. ZŠ D 

K 30. 9. 2016 se ve škole vzdělávalo 451 žáků ve 20 třídách 1. až 9. ročníku. Maxi-

mální povolený počet žáků je využit na 73 %. Vzdělávání probíhá podle ŠVP pro ZV 

„Pomůžeme Ti úspěšně vyplout do života“ se zaměřením na podporu jazykové ko-

munikace a informační gramotnosti. K všestrannému rozvoji žáků přispívá realizace 

četných projektů a široká nabídka mimoškolní činnosti. Výuka anglického jazyka 

probíhá již od 1. ročníku, od 6. ročníku se povinně vyučuje další cizí jazyk, žáci mo-

hou zvolit francouzský, německý nebo ruský jazyk. Od 6. ročníku je dále jazykové 

vzdělávání podporováno nabídkou volitelného předmětu konverzace v anglickém ja-

zyce. 

5. ZŠ E 

ZŠ Starodubečská v Praze 10 (…) je úplnou ZŠ střední velikosti. (…) Nachází se v 

okrajové části Prahy. Na druhém stupni se vzdělávají také žáci z několika okolních 

obcí, kde jsou realizovány pouze prvostupňové ZŠ. Škola také zajišťuje školní do-

cházku dětí z organizace Fond ohrožených dětí. Od poslední inspekční činnosti 

v roce 2011 došlo k vzestupu počtu žáků (o 126 žáků). K 30. 9. 2016 se zde vzdělávalo 

418 žáků v 18 třídách (10 tříd na prvním stupni a 8 tříd na druhém stupni), kapacita 

je naplněna na 94 %. Součástí školy je také přípravná třída. (…) Škola poskytuje 
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všeobecné ZV (posílení disponibilních hodin v matematice, českém jazyce, cizích ja-

zycích). Výuka probíhá podle ŠVP pro ZV Škola Dubeč – ŠVP pro ZV. 

Je potřeba znovu opakovat, že účelem této práce není hodnotit fungování jednotlivých škol. 

Proto práce nedává konkrétní data do souvislosti s danými školami, protože pro cíle práce to 

není podstatné. Stejně tak jsou v textu ředitelé škol označováni obecným termínem „ředitel“ 

bez ohledu na jejich pohlaví. 

5.3 Výsledky výzkumu 

Na základě studia inspekčních zpráv ze zkoumaných škol v kombinaci se zveřejněnými zá-

měry ČŠI pro dané období a stupeň vzdělávání bylo pro potřeby této práce vybráno 20 sle-

dovaných oblastí. Ty byly v inspekčních zprávách často hodnoceny, a to především proto, 

že je ČŠI stanovila, ať už formálně v dokumentu Plán hlavních úkolů České školní inspekce 

na školní rok 2016/2017 (ČŠI, 2016d), dále PHÚ, a dalších souvisejících dokumentech, či 

neformálně co by součást různých dlouhodobých záměrů jak ČŠI, tak např. MŠMT, jako 

kritéria hodnocení škol pro dané období. Je snahou této práce obsáhnout těmito oblastmi 

široký okruh působnosti, kterou management školy (ZŠ) sleduje ve snaze pokrýt poža-

davky hodnocení školy ČŠI při její inspekční činnosti. 

Jednotlivé oblasti spadají do nejrůznějších okruhů fungování školy. Pracovně je lze čistě pro 

snazší porozumění textu v dalších kapitolách a jeho větší přehlednost rozdělit následovně: 

• individualizace vzdělávání (dále v textu body 1, 2, 3, 4, 5, 7 a 10) 

• průběh výuky (body 11 a 12) 

• monitoring gramotností (bod 8) 

• personální zajištění výuky (body 14, 15, 16 a 17) 

• řízení školy (body 18 a 19) 

• další souvislosti vzdělávacího procesu (body 6, 9, 13 a 20) 

ČŠI na oblasti těchto okruhů klade důraz z nejrůznějších důvodů. Mezi jinými jsou to vý-

sledky českého školství v posledních mezinárodních srovnávacích šetřeních, legislativní 

změny (např. společné vzdělávání, povinná předškolní docházka, ze starších pak kvalifiko-

vanost pedagogů), ale také například prevence opakování nežádoucích událostí, které se 

v posledních letech dotkly českých škol (zajištění bezpečnosti vstupu do školy a bezpečnost 

ve škole obecně, prevence primárně patologických jevů apod.). Některé oblasti sleduje ČŠI 
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také prostřednictvím inspekčních elektronických zjišťování (za tím účelem rozšířila využití 

systému InspIS DATA32). 

Před další analýzou vybraných oblastí v dalším textu (kap. 5.3.1) je dobré je krátce okomen-

tovat. Nejprve jsou uvedeny oblasti přímo definované v PHÚ. 

1. Zápisy do 1. tříd ZŠ 

V dokumentu PHÚ (Příloha 2, bod 1.1) je „korektní průběh zápisů do základních 

škol“ definován jako jeden „ze stěžejních atributů rovného přístupu všech dětí“ (ČŠI, 

2016d). 

2. Podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

Kdo je žák se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) a co jsou podpůrná opatření 

(PO) popisuje školský zákon v § 16 odst. 133. Zřejmě jde o jeden z nejvýznamnějších 

úkolů v rámci PHÚ, jehož cílem je „sledovat, hodnotit a kontrolovat, jakým způsobem 

jsou zákonné parametry uplatňovány v praxi a jak se daří naplňovat principy společného 

vzdělávání definované školským zákonem“ (ČŠI, 2016d). Souvisí s legislativními změ-

nami34 v oblasti vzdělávání žáků se SVP s účinností k 1. září 2016, tedy počátku 

školního roku, sledovaného v této práci. 

3. Plány pedagogické podpory (PLPP) a individuální vzdělávací plány (IVP) pro 

žáky se SVP 

Také tuto oblast lze dávat do souvislosti s legislativními změnami. Jde o oblast, která 

se úzce prolíná s problematikou práce ŠPP, v jehož kompetenci tato problematika 

nejčastěji bývá. 

PLPP je PO 1. stupně. Škola je zpracovává pro žáka, jehož SVP vyžadují výrazně 

individuálnější přístup, než je běžné, seznamuje s ním proti podpisu zákonné zá-

stupce a učitele, a průběžně ho vyhodnocuje a aktualizuje. Plán popisuje žákovy ob-

tíže a potřeby a stanovuje, jaké jsou cíle podpory. 

 

32 Přihlášení do systému - InspIS [online]. Praha: Česká školní inspekce, 2017 [cit. 2017-08-05]. Dostupné z: 

https://inspis.csicr.cz/ 

33 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon). 

34 Jmenovitě jde o novelu školského zákona a další s ní související normy, zejména vyhlášku č. 27/2016 Sb. o 

vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. 



33 

IVP je PO u žáků se 2. a vyšším stupněm PO. Škola ho sestavuje na základě žádosti 

zákonného zástupce (příp. zletilého žáka), který žádost doplní o doporučení ŠPZ 

(nejčastěji PPP).  

4. Systém poradenských služeb – školní poradenské pracoviště (ŠPP) 

Oblast se opírá kromě jiných právních norem zejména o vyhlášku č. 72/20005 Sb.35, 

k jejíž aktualizaci došlo vyhláškou č. 197/2016 Sb.36 a nové znění je datováno právě 

od 1. 9. 2016, tedy zkoumaného školního roku. 

Ředitel školy má povinnost zřídit ŠPP, jehož fungování zajišťují minimálně vý-

chovný poradce (VP) a školní metodik prevence (ŠMP). Dále mohou být jeho sou-

částí například školní psycholog nebo speciální pedagog. 

5. Efektivita primárně preventivních aktivit škol 

Podle stejné normy škola zpracovává preventivní program a strategii předcházení 

neúspěšnosti žáků ve vzdělávání a rizikovému chování. Tak zvanou primární pre-

venci nejčastěji zaštiťuje a organizuje ŠMP. Jejím předmětem je monitoring a řešení 

problémů širokého spektra (vzdělávací, sociální i jiné problémy, rizikové chování 

apod.). ČŠI, jak uvádí ve výroční zprávě za školní rok 2016/2017 (ČŠI, 2017b), 

mimo jiné vychází z výsledků mezinárodního šetření TIMSS 2015. 

6.  Komunikace a spolupráce mezi školou a rodiči žáků 

ČŠI společně s o. p. s. EDUin právě na jaře (v březnu) 2017 realizovala elektronické 

šetření na 200 ZŠ v celé ČR, zaměřené na tuto problematiku. Vedle toho si stanovila 

v Příloze 2, bodě 1.3 PHÚ (ČŠI, 2016d) tuto problematiku sledovat při inspekční 

činnosti. Své závěry pak zveřejnila v tematické zprávě z května 2017 (ČŠI, 2017a). 

7. Vzdělávání žáků se sluchovým postižením 

Tato oblast byla do tohoto textu zařazena původně na základě jejího uvedení v bodě 

2.5 PHÚ (ČŠI, 2016d), výsledků v inspekčních zprávách některých škol, které nako-

nec nebyly zahrnuty mezi sledované modelové školy (například těch, zřízených 

podle § 16 odst. 9 školského zákona37, a také na základě skutečnosti, že jedna ze 

zkoumaných škol vzdělávala v době, blízce následující po inspekční činnosti a tedy 

 

35 Vyhláška č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zaříze-

ních. 

36 Vyhláška č. 197/2016 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských 

služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky. 

37 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon). 



34 

už během následných rozhovorů s řediteli škol, žáka se sluchovým postižením. 

Žádná z modelových škol tedy nebyla z tohoto pohledu v inspekčních zprávách hod-

nocena, protože nevzdělávala žáka se sluchovým postižením v termínu inspekční 

činnosti. 

Přesto je zde tato oblast ponechána pro úplnost jako příklad cíle, který je ČŠI sice 

stanovený v PHÚ, nicméně v praxi je sledován pouze ve školách, které mají žáky se 

sluchovým postižením. Jde tedy o cíl, který nelze v obecné rovině zahrnout do cel-

kového posuzování reakce ZŠ na připomínky ČSI. 

V inspekčních zprávách škol, ve kterých lze nalézt zmínky v souvislosti s touto ob-

lastí, jde nejčastěji o obecná konstatování ve smyslu, že škola vzdělává žáka nebo 

žáky se sluchovým postižením. Podrobnější výsledky svého šetření ale publikovala 

ČŠI ve výsledné tematické zprávě z listopadu 2017.38 

8. Podpora rozvoje, dosažená úroveň a výsledky vzdělávání v přírodovědné, jazy-

kové a informační gramotnosti 

ČŠI se zde „zaměřuje zejména na hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělá-

vání v souladu s požadavky příslušných RVP, přičemž oblast hodnocení gramotností 

je nedílnou součástí výpovědí o kvalitě počátečního vzdělávání“ (ČŠI, 2016d). 

Jak dále v Příloze 2, bodu 1.9, uvádí PHÚ (ČŠI, 2016d), „zaměření na čtenářskou a 

matematickou gramotnost je v souladu se Záměrem rozvoje čtenářské a matematické 

gramotnosti v ZV39, na informační gramotnost se Strategií digitálního vzdělávání40. 

Realizace tohoto úkolu navazuje na výstupy projektu Národní systém inspekčního 

hodnocení vzdělávací soustavy v ČR i na Koncepční záměry inspekční činnosti ČŠI 

na období 2014‒202041. 

 

38 Viz Tematická zpráva ČŠI – Vzdělávání dětí a žáků se sluchovým postižením, vydáno ČŠI v Praze v listo-

padu 2017, dostupné z: https://www.csicr.cz/getattachment/cz/Dokumenty/Tematicke-zpravy/Tematicka-

zprava-Vzdelavani-deti-a-zaku-se-sluchov/10-TZ-Vzdelavani-deti-a-zaku-se-sluchovym-postizenim.pdf 

39 Viz Záměr rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti v základním vzdělávání, vydáno MŠMT v září 2012 

(čj. MSMT-33613/2012-22), dostupné z: http://www.msmt.cz/file/24438/download/  

40 Viz Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020, vydáno MŠMT v říjnu 2014, dostupné z: 

http://www.msmt.cz/uploads/DigiStrategie.pdf 

41 Viz Koncepční záměry inspekční činnosti České školní inspekce na období 2014–2020, vydáno ČŠI v Praze 

v září 2013, dostupné z: https://www.csicr.cz/getattachment/cz/Dokumenty/Koncepcni-zamery/Koncepcni-za-

mery-CSI-2014-2020/Koncepcni_zamery_2014_2020.pdf 
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ČŠI v návaznosti na dokument Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 

202042 a další materiály43 dále tuto oblast hodnotí prostřednictvím výběrových šet-

ření. To ale není předmětem zkoumání této práce. 

9. Kvalita školního stravování včetně zajištění dietního stravování 

V souvislosti s proměnou chápání této problematiky směrem k propojení školního 

stravování a vzdělávací oblasti RVP výchova ke zdraví, a také k naplňování výživové 

politiky státu, „zavádění zásad správné výživy i k rozšiřování nabídky stravování 

směrem k dietním pokrmům“ (ČŠI, 2016d), a dále v kontextu se strategií Zdraví 

202044 a dalšími dokumenty, si ČŠI „klade za cíl zhodnotit aktuální stav kvality škol-

ního stravování v plné šíři, v kontextu legislativních změn, které se této oblasti v 

uplynulém období dotkly“ (ČŠI, 2016d). 

Výstupem této činnosti ČŠI byla tematická zpráva, uveřejněná v říjnu 201745. 

Další oblasti nevyplývají přímo z PHÚ, nicméně po srovnání inspekčních zpráv ve zkouma-

ném období vyplynuly jako další objektivně porovnatelné oblasti napříč daným obdobím a 

v něm provedenými inspekčními činnostmi. Často je ČŠI sledovala v reakci na aktuální té-

mata ve vzdělávání na ZŠ. 

10. Diferenciace výuky 

V této oblasti se ČŠI především zaměřovala na schopnost vyučujících přizpůsobit 

průběh výuky žákům s rozdílnými vzdělávacími potřebami. Ze studia inspekčních 

zpráv je zejména zřejmé, že hodnocení probíhalo na základě hospitací školních in-

spektorů ve výuce. 

Je zde sledováno jak přizpůsobení výuky žákům s potřebou PO z důvodů, souvisejí-

cích s jejich ohrožením školním neúspěchem, tak poskytování vzdělávání žákům na-

daným. Na této škále pak ČŠI sleduje zejména diferenciaci metod výuky (viz bod 12 

 

42 Viz Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020, vydáno MŠMT, dostupné z: 

http://www.msmt.cz/uploads/Strategie_2020_web.pdf 

43 Například Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-

2020, vydáno MŠMT, dostupné z: http://www.msmt.cz/file/35188_1_1/ 

44 Viz Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí, vydáno MZČR v roce 

2014, dostupné z: https://www.mzcr.cz/Verejne/Soubor.ashx?souborID=20840&typ=application/pdf&na-

zev=Zdrav%C3%AD%202020_N%C3%A1rodn%C3%AD%20strategie%20ochrany%20a%20pod-

pory%20zdrav%C3%AD%20a%20prevence%20nemoc%C3%AD....pdf 

45 Viz Tematická zpráva – Kvalita školního stravování, vydáno ČŠI v Praze v říjnu 2017, dostupné z: 

https://www.csicr.cz/Csicr/media/Prilohy/PDF_el._publikace/Tematick%c3%a9%20zpr%c3%a1vy/TZ-Kva-

lita-skolniho-stravovani.pdf 
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Metody a formy výuky), vedoucích k uspokojení vzdělávacích potřeb všech žáků ve 

třídě. 

11. Formy hodnocení 

ČŠI v daném období sledovala, nakolik je hodnocení žáků ve školách formální (šká-

lované) a jaká je jeho funkce. Zvlášť v kontextu inkluzivního vzdělávání se ukazuje, 

že hodnocení na škále může být platné pouze tehdy, je-li aplikováno na z pohledu 

vzdělávacího potenciálu alespoň relativně homogenní skupinu žáků. Pokud ale učitel 

vede skupinu žáků, kteří z jakýchkoliv důvodů nemají rovné možnosti k dosažení 

srovnatelné úrovně ve vzdělávání, nemůže dost dobře výsledky jejich práce hodnotit 

na univerzální škále. Sleduje se úroveň sebehodnocení žáky, vzájemného hodnocení 

mezi žáky, stanovení a dodržování hodnotících kritérií, a úroveň podávané zpětné 

vazby. 

12. Metody a formy výuky 

ČŠI se také zaměřila na vlastní průběh výuky, tedy na výukový cíl dané hodiny a 

zvolené metody k jeho naplnění, podíl jeho vědomostní a dovednostní složky, soulad 

se ŠVP, motivaci žáků k naplnění cíle apod. Formy výuky sledují inspektoři zejména 

proto, aby zjistili, jestli ve výuce stále drtivě převažuje frontální výuka, a to přede-

vším neúčelně. Pochopitelně je ale zajímá i zastoupení dalších forem. 

13. Využití didaktické techniky 

Základními parametry, sledovanými ČŠI, jsou v této oblasti jednak vybavenost škol 

prostředky ICT, které jsou poněkud zpátečnicky řazeny pod pojem „didaktická tech-

nika“, jednak úroveň dovedností učitelů při jejich využívání, a to čistě ve vztahu 

k zapojení do vlastní výuky. Jedná se zejména o používání interaktivních tabulí a 

mobilních zařízení, jako jsou tablety a podobně. 

Pojem didaktická technika souhrnně zastřešuje pro výukové účely používaná tech-

nická zařízení a jejich programové vybavení. (Průcha, a další, 2013) Jak je naznačeno 

v předchozím odstavci, do významné míry zpátečnické užívání tohoto pojmu pro 

ICT zcela odvádí pozornost od hlubšího hodnocení účelného využívání těchto tech-

nologií učiteli a školou k ostatním souvislostem vzdělávacího procesu, než je pouze 

samotná výuka. 

Moderní technologie totiž už delší dobu slouží běžně rovněž například ke komuni-

kaci (elektronická pošta, mobilní telefony aj.), využívání informačních systémů (nej-

častěji školní databázové systémy, používané především v administrativě) a zdrojů 

(zejména web), i k mnoha dalším činnostem (e-learning, videokonference apod.). 
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Tyto a další možnosti, které využití ICT nabízí, skýtají pro vzdělávací proces velkou 

příležitost. Při inspekční činnosti je jim podle inspekčních zpráv ale evidentně věno-

vána spíše menší pozornost, někdy jsou dokonce zahrnuty pouze pod „materiální vy-

bavenost školy“. ČŠI nicméně problematiku průběžně monitoruje, o čemž v touto 

prací sledovaném období svědčí výsledky některých šetření, publikované ve vybra-

ných tematických zprávách46. 

14. Asistenti pedagoga 

Z pohledu využívání podpory asistenta pedagoga pro žáky se SVP bylo období, které 

sleduje tato práce, do značné míry zásadní. Se začátkem školního roku 2016/2017 

totiž nabyla účinnost novela školského zákona47, která s sebou přinesla podstatné 

změny ve vzdělávání žáků se SVP. V § 16 se zde nově hovoří o tzv. podpůrných 

opatřeních (dále jen PO), kterými „se rozumí nezbytné úpravy ve vzdělávání a škol-

ských službách odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným ži-

votním podmínkám dítěte, žáka nebo studenta“48. 

Jak již bylo naznačeno v poznámce pod čarou Chyba! Záložka není definována. u 

bodu 1 této kapitoly, z hlediska práce asistentů pedagoga je potřeba také uvést vy-

hlášku č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a 

žáků nadaných, která nabyla účinnosti rovněž na začátku zkoumaného školního roku. 

Podle výroční zprávy ČŠI pro daný školní rok byl asistent pedagoga přítomen 

v téměř 69 % ZŠ (ČŠI, 2017b str. 12). V důsledku uvedených legislativních změn se 

tak počet úvazků asistentů u škol, které měli k dispozici asistenta i ve školním roce 

2015/2016, zvýšil o 60 %. 

15. Kvalifikovanost učitelů 

Ve většině prostudovaných inspekčních zpráv, včetně těch, které zde nakonec nejsou 

podrobněji rozebrány, uvádí školní inspektoři zmínku o kvalifikovanosti učitelů. Ve 

 

46 Viz Tematická zpráva – Rozvoj informační gramotnosti na základních a středních školách ve školním roce 

2016/2017, vydáno ČŠI v Praze v červnu 2018, dostupné z: https://www.csicr.cz/getattachment/09b94780-

4fce-4acc-9fd1-178ab4c5eefd/TZ-Rozvoj-informacni-gramotnosti-2016-2017.pdf a (ČŠI, 2017a). 

47 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon). 

48 Podle § 16 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon). 
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zkoumaném období byl totiž ještě stále ČŠI sledován dopad dalších legislativních 

změn v souvislosti s novelou zákona č. 563/2004 Sb.49. 

S účinností od 1.1.2015 byl zákonem č. 197/2014 Sb.50 zákon o pedagogických pra-

covnících změněn. Tím byli ředitelé škol definitivně zavázáni zajistit plnou (s něko-

lika výjimkami, které zákon uvádí) kvalifikovanost svých učitelů51. Od účinnosti zá-

kona o pedagogických pracovnících v původním znění v lednu 2005 měli pedago-

gičtí pracovníci bez kvalifikačních předpokladů ve smyslu tohoto zákona desetiletou 

lhůtu (dejme tomu „přechodné období“) k doplnění kvalifikace. 

16. Metodická podpora nových učitelů 

Obecně jde o trend, který si bere za cíl nabídnout nově nastupujícím vyučujícím po-

moc při přechodu z pedagogických studií do školské praxe. Účelem má být odstra-

nění překážek (orientace v administrativě, způsobech hodnocení, komunikace s tříd-

ním kolektivem i rodiči a podobně) na počátku jejich pedagogické dráhy. Tato oblast 

je totiž orientována zejména na začínající učitele bez předchozí pedagogické praxe. 

Okrajově se pak dotýká také učitelů, kteří nově nastoupí na danou školu, a pedagogů 

bez kvalifikace. 

17. Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 

Rozšiřování kvalifikace učitelů prostřednictvím jejich soustavného vzdělávání sle-

duje ČŠI jednak z pohledu jeho zajištění vedením školy, jednak z hlediska efektiv-

nosti absolvovaného vzdělávání. Ta je hodnocena zejména s ohledem na integraci 

témat, která vyplývají z výše uvedených legislativních změn. 

Hodnocení úrovně DVPP vyplývá z množství absolvovaných vzdělávacích akcí pře-

počteno na jednotlivé učitele a hodiny, kvalitu takových kurzů (zejména je-li kurz 

akreditován MŠMT, ve sledovaném období pak také návaznost na tzv. Šablony52) a 

jejich tematické zaměření (podpora směřování školy, spolupráce učitelů uvnitř školy 

i mezi školami a podobně). 

 

49 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. 

50 Zákon č. 197/2014 Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o 

změně některých zákonů. 

51 V případě ZŠ jde o § 78b zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých 

zákonů. 

52 Jde o čerpání peněz na základě výzvy MŠMT č. 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného 

vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I (výzva pro hl. m. Praha) Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdě-

lávání (OP VVV). 
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18. Způsoby řízení 

Tato oblast je vztažena úzce k osobě ředitele, jako manažera i lídra. Ve všech pro-

studovaných inspekčních zprávách je této problematice ve srovnání s dalšími sledo-

vanými oblastmi věnován poměrně široký prostor. Lze tedy usuzovat, že hlavně u 

veřejných škol ČŠI chápe informace, získané o způsobu řízení školy jejím ředitelem, 

jako podstatnou zpětnou vazbu pro zřizovatele. 

Inspektoři se zejména zaměřují na převažující styl řízení a jeho praktické výsledky. 

Zohledňují nejen vlastní vedení učitelů, ale také například práci managementu školy 

ve vztahu k žákům a rodičům. Dále se zaměřují na horizontální strukturu vedení 

školy, zejména způsoby delegování kompetencí, a její dopady na efektivní výsledky 

výchovně-vzdělávacích procesů ve škole. 

19. Kontrolní systém 

V tomto směru inspekční zprávy většinou navazují na předchozí oblast. Hodnotí se 

zde, jestli vedení školy provádí kontrolu výsledků svého řízení a používá je jako 

zpětnou vazbu pro optimalizaci těchto procesů. 

Kromě výsledků evaluace sumativní (viz kapitola 2.1) popisují často inspekční 

zprávy uplatnění formativních evaluačních prostředků. Nejčastěji je to ve vztahu 

k nápravě výtek a připomínek při předchozí inspekční činnosti. 

20. Bezpečnost 

Oblast bezpečnosti je silně specifická a v inspekčních zprávách chápána nejčastěji 

ve dvou směrech – ochrana žáků proti ohrožení z vnějšku (například jde o zabezpe-

čení vstupu do školy, případně dokonce uplatnění kamerového systému ve škole53) a 

bezpečnost vnitřního prostředí školy (v první řadě jde o prevenci úrazů a vedení je-

jich evidence). 

První z těchto směrů zaznívá v inspekčních zprávách spíše v souvislosti s hodnoce-

ním podmínek vzdělávání. Druhý uvádí ČŠI jako svůj další úkol v Plánu hlavních 

úkolů pro sledované období (již druhý rok po sobě), proto se v inspekčních zprávách 

objevuje téměř pravidelně. 

 

53 Tato problematika se stala mimořádně aktuální především po veřejností velmi sledovaném útoku nožem ve 

škole ve Žďáru nad Sázavou v říjnu 2014. (např: Žena s nožem pobodala ve škole studenty. Šestnáctiletý hoch 

zemřel - iDNES.cz. IDNES.cz – s námi víte víc [online]. Praha: MAFRA, 2019, 2014-10-14 [cit. 2018-12-06]. 

Dostupné z: https://www.idnes.cz/jihlava/zpravy/pobodani-na-obchodni-akademii-ve-zdare-nad-saza-

vou.A141014_090808_jihlava-zpravy_mv). 
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5.3.1 Výsledky inspekční činnosti na zkoumaných školách 

Ve zkoumaných inspekčních zprávách bylo zaznamenáno celkem 200 konstatování, která se 

podle stanovených pravidel (viz kapitola 5.2) dotýkala zkoumaných oblastí. Graf 1 ukazuje 

množství zaznamenaných hodnocení 

v jednotlivých oblastech a jejich vy-

znění.  

Nejzastoupenější jsou podle vý-

sledků hodnocení pozitivní (prů-

měrně 4,05 na oblast), nejméně je 

hodnocení negativních (2,4). Cel-

kové procentuální rozložení ukazuje 

Graf 2. Plyne z něho, že žádný 

z typů hodnocení není zastoupen 

většinově.  
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Okruh individualizace výuky, reprezentovaný celkem 6 oblastmi, byl mezi ostatními ok-

ruhy vzhledem k pokrytí oblastmi přirozeně zmiňovaný nejčastěji. Nezměnil na tom nic fakt, 

že jedna z oblastí – vzdělávání žáků se sluchovým postižením – se ani jedné ze sledovaných 

škol v době inspekční činnosti netýkala. Průměrně byla každá z oblastí hodnocena 8 krát, 

z toho 3,29 hodnocení bylo pozitivních, 1,86 negativních a 2,86 obecných. 

Jednotlivé oblasti tohoto okruhu ale z většiny nepatří mezi nejčastěji uváděné mezi ostatními 

20 oblastmi. Je to zajímavé vzhledem k tomu, že šest (respektive pět, pokud odečteme také 

zmíněné vzdělávání žáků se sluchovým postižením) ze sedmi těchto oblastí si na rozdíl od 

některých častěji hodnocených oblastí ČŠI vytkla jako dílčí cíle v PHÚ. Mohlo by to svědčit 

jisté formálnosti sledování těchto oblastí ze strany inspektorů, případně o jisté toleranci 

v tomto směru s přihlédnutím k tomu, že některé sledované problematiky byly v daném ob-

dobí monitorovány nově. 

Nejčastěji zmiňovanou oblastí tohoto okruhu byl systém poradenských služeb (respektive 

práce ŠPP), a to jak celkově, tak podle pozitivních hodnocení. Nepochybně to souvisí také 

s výskytem oblasti PO a oblasti používání PLPP a IVP pro žáky se SVP, které jsou v součtu 

zastoupeny stejně četně, jako hodnocení ŠPP. Pokud bychom ještě k této problematice při-

dali další související otázku, tedy diferenciaci výuky, pak celkový počet těchto stěžejních 

výskytů sledovaných hodnocení k individualizaci výuky ukazuje, že tomuto okruhu inspek-

toři i tak přikládají podstatnou váhu a o toleranci uvažovat netřeba. 

Zatímco v případě prvních tří zmíněných oblastí nápadně převažují pozitivní zjištění, vý-

znamně častěji negativně hodnotí inspektoři diferenciaci výuky. (V případě jedné ze škol, ji 

ale nehodnotili vůbec.) Právě zde by mohlo jít o nedostatky, způsobené nepřipraveností uči-

telů (respektive škol) na požadavky, které s sebou přinesly aktuální nové přístupy. 

Většina oblastí z tohoto okruhu nebyla v inspekčních zprávách hodnocena na všech školách 

(tedy alespoň na jedné ze škol nebylo žádné hodnocení dané oblasti uvedeno). Jinak je tomu 

kromě práce ŠPP (a vzdělávání žáků se sluchovým postižením) také v případě efektivity 

primárně preventivních aktivit školy. V žádném případě nebyla oblast prevence hodnocena 

negativně, hodnocení bylo buď pozitivní, nebo šlo o obecná konstatování. V souladu s vý-

roční zprávou ČŠI za školní rok 2016/17 (ČŠI, 2017b) to ukazuje, že na prevenci jevů, sou-

visejících s rizikovým chováním žáků, se školy snaží zaměřit, jakkoliv se podíl škol, které 

takové problémy řešily, oproti předcházejícím letům víceméně nezlepšil. 
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Okruh průběh výuky zahrnuje dvě mezi ostatními nejčastěji hodnocené oblasti – formy 

hodnocení a metody a formy výuky (obě oblasti jsou zastoupeny 19 výskyty hodnocení). 

Nejčastěji šlo v tomto okruhu o negativní hodnocení, jde o jediný mezi okruhy se záporným 

skóre mezi pozitivními a negativními hodnoceními. V součtu jde o 17 výtek. 

Většinově se ale dotýkají formy hodnocení. Inspektoři často postrádají ve školách prvky 

formativního hodnocení výsledků a sebehodnocení žáky. Jen 2 výskyty v této oblasti (tedy 

zhruba 10 %) bylo lze zaznamenat jako kladná hodnocení. Spolu s diferenciací výuky a způ-

soby řízení (viz dále) můžeme tuto oblast z pohledu výtek ČŠI vnímat jako nejpalčivější. 

Metody a formy výuky jsou posuzovány spíše kladně, nedostatky (celkem 6) bývají v in-

spekčních zprávách většinou spojovány s nedostatečnou kvalifikovaností učitelů. Je ale 

sporné, zda je možné automaticky pokládat učitele kvalifikované pohledem zákona o peda-

gogických pracovnících (bez hlubšího zkoumání jejich například věkové a kariérní stratifi-

kace) jako kvalifikované v oblasti užívání optimálních metod a forem výuky, a naopak. 

K tomuto okruhu lze ještě připojit jeden zajímavý postřeh nad rámec zkoumaných oblastí – 

u většiny škol ČŠI klade učitelům za úkol zlepšit jejich mluvený projev, zejména užívání 

spisovné češtiny, respektive vytěsnění hovorové formy mluvení. Jakkoliv se tato skutečnost 

nevešla do textu této práce, bylo by zajímavé dále zkoumat, jak efektivně a jakými nástroji 

se školy pokusí tyto nedostatky odstranit… 

Monitoring gramotností, jedinou oblastí zastoupený okruh, se neobjevil ani v jedné ze sle-

dovaných škol jako negativně hodnocený. Jakkoliv jde o širokou oblast, nejčastěji byla práce 

s gramotnostmi a jejich sledování hodnoceno pozitivně. 

To z části koresponduje se závěry ČŠI, které byly publikovány v příslušných tematických 

zprávách54. Nedostatky, kterých dosáhli žáci v celorepublikových šetřeních ČŠI informační 

gramotnosti, se v hodnoceních ve zkoumaných inspekčních zprávách kupodivu vůbec 

 

54 Viz Tematická zpráva – Rozvoj informační gramotnosti na základních a středních školách ve školním roce 

2016/2017, vydáno ČŠI v Praze v červnu 2018, dostupné z: https://www.csicr.cz/getattachment/09b94780-

4fce-4acc-9fd1-178ab4c5eefd/TZ-Rozvoj-informacni-gramotnosti-2016-2017.pdf, dále Tematická zpráva - 

Rozvoj jazykové gramotnosti v základních a středních školách ve školním roce 2016/2017, vydáno ČŠI v Praze 

v březnu 2018, dostupné z: https://www.csicr.cz/getattachment/0806b65c-19c4-40e4-b8c0-

abd335308886/TZ-Rozvoj-jazykove-gramotnosti-v-ZS-a-SS-2016-2017.pdf, a Tematická zpráva - Rozvoj pří-

rodovědné gramotnosti na základních a středních školách ve školním roce 2016/2017, vydáno ČŠI v Praze 

v lednu 2018, dostupné z: https://www.csicr.cz/getattachment/cz/Dokumenty/Tematicke-zpravy/Tematicka-

zprava-%E2%80%93-Rozvoj-prirodovedne-gramotnosti/Rozvoj-prirodovedne-gramotnosti.pdf. 
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neodrážejí. A to i přesto, že nápadně často je zároveň vyzdvihováno vybavení škol didaktic-

kou technikou, respektive ICT. 

Na počet oblastí druhý nejpočetnější okruh (spolu s okruhem další souvislosti vzdělávacího 

procesu), personální zajištění výuky, se v inspekčních zprávách objevoval s průměrnou 

četností 10,5 hodnocení na oblast. Hodnocení jeho čtyř oblastí se objevilo celkem ve 42 

případech. Nejčastěji šlo o pozitivní (celkem 17 výskytů, v průměru na oblast 4,25) nebo 

neutrální (celkem 16, v průměru 4,0) hodnocení, negativní hodnocení nebyla ani ve čtvrtině 

případů (celkem 9, v průměru 2,25). 

A to i přesto, že nejčastěji zmiňovaná oblast (celkem 14 výskytů), kvalifikovanost učitelů, 

byla častěji hodnocena negativně (celkem 5), než pozitivně (celkem 3). Nejčastěji (celkem 

6) se ale objevila prostá obecná konstatování o stavu kvalifikovanosti pedagogického sboru 

školy. Až na ně pak v některých případech navazovala právě negativní hodnocení, která nej-

častěji dávala do souvislosti případnou nekvalifikovanost zejména začínajících nebo na 

škole nových učitelů a z toho plynoucí nedostatky v některé další oblasti, nejčastěji jak již 

bylo naznačeno v oblasti metod a forem výuky. 

ČŠI během inspekční činnosti zejména kontrolovala splnění kvalifikačních předpokladů jed-

notlivých pedagogů a patřičnost případných výjimek. V inspekčních zprávách se pak nej-

častěji uvádí, zda a nakolik byly tyto předpoklady naplněny. Často jsou zde porovnávány 

kvalifikovanost z minulé inspekční činnosti (během „přechodného období“) a kvalifikova-

nost současná. 

Často je tato problematika spojována také s oblasti metodické podpory nových učitelů. Na 

některých školách byla hodnocena okrajově nebo vůbec. Na zbývajících školách se na ni ale 

inspektoři zaměřují více, a to zejména proto, že zde buď metodická podpora učitelům fun-

guje optimálně (celkem 4 pozitivní výskyty hodnocení), podporuje nově příchozí a nekvali-

fikované pedagogy například formou mentoringu nebo vzájemných hospitací, anebo naopak 

je citelná potřeba prohloubení této podpory (celkem 3 negativní hodnocení). 

Předchozí dvě oblasti jsou někdy v inspekčních zprávách dávány do souvislosti také 

s DVPP. Tato oblast na žádné škole nebyla hodnocena negativně, naopak nejčastěji je ve 

zprávách hodnocení pochvalné. Někdy jsou sice obecně uvedeny směry, kterými se DVPP 

na dané škole ubírá, nicméně hlubší analýza souvislostí mezi výsledky v oblastech, jakými 

jsou například formy hodnocení, metody a formy výuky, PO pro žáky se SVP, nebo právě 

kvalifikovanost a metodická podpora nových učitelů, zde chybí. 
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Překvapivě často (celkem 10 výskytů, rozloženo přibližně rovnoměrně mezi všechny školy) 

a většinou pozitivně (6 výskytů) je hodnocena oblast využití asistenta pedagoga (školy za-

městnávaly v době inspekčních činností celkem 32 asistentů pedagoga). Pouze v jednom pří-

padě šlo o negativní hodnocení. Vzhledem k tomu, že ve zkoumaném období se tato pozice 

ve školách významně posílila jak legislativně (hlavně alokace financí na asistenta pedagoga 

přiděleného jako PO pro žáka se SVP), tak personálně (podle tematické zprávy ČŠI o spo-

lečném vzdělávání55) téměř 70 % ZŠ ve sledovaném školním roce mělo k dispozici asis-

tenta/-y pedagoga), dalo by se spíše předpokládat, že půjde o problematiku teprve se etablu-

jící mezi českými učiteli, a proto hodnocení ČŠI budou mít spíše kritičtější charakter, ve-

doucí k dalšímu zlepšování práce asistentů. 

Oblasti z okruhu řízení školy jsou nejčastěji hodnocena obecně (10 obecných hodnocení 

z celkových 23) a v průměru zmínek na oblast (11,5). Jde o druhý nejčastěji hodnocený pa-

rametr v inspekčních zprávách, a to s jedinou výjimkou (nedotčené hodnocení systému kon-

troly na jedné škole) na všech školách. 

Tři z pěti ředitelů škol byli ve funkci již při předcházející inspekční činnosti. U nich nejčas-

těji inspektoři hodnotí pozitivně posun v oblasti způsobu řízení, zejména úpravy v rozdělení 

kompetencí nebo horizontální a vertikální změny v delegování širšího managementu školy 

jmenováním nových pozic. 

Spíše negativně (4 výskyty negativního hodnocení z celkových 11) než pozitivně (pouze 1 

výskyt) hodnotili inspektoři kontrolní systém. Nejčastěji šlo ale o obecná hodnocení (6 vý-

skytů). Mohlo by to dohromady ukazovat, že kontrolní činnost, zejména s ohledem na vzdě-

lávací proces, je ve školách málo podporovaná. Jestli jsou tedy například záměry vedoucích 

pracovníků efektivně realizovány ve výuce je sporné. 

Ve výčtu poslední okruh, další souvislosti vzdělávacího procesu, zahrnující čtyři víceméně 

vzájemně méně související oblasti, byl v inspekčních zprávách v součtu všech oblastí hod-

nocen výrazně pozitivně (pozitivní hodnocení za všechny oblasti tvoří většinu výskytů – 18 

z celkových 35 hodnocení). Pro šíři jeho záběru je ale třeba vnímat jednotlivé oblasti zvlášť, 

a to i přesto, že žádná z nich nebyla hodnocena častěji negativně než pozitivně. 

 

55 Tematická zpráva - Společné vzdělávání ve školním roce 2016/2017, vydáno ČŠI v Praze v říjnu 2017, do-

stupné z: https://www.csicr.cz/getattachment/7734c437-a133-4411-b8b6-ed11776ad4fe/TZ-Spolecne-vzdela-

vani-16-10-2017.pdf, na str. 12. 
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Na všech školách byla hodnocena oblast spolupráce s rodiči, a to nejčastěji pozitivně (4 po-

zitivní hodnocení z celkových 7) a nikdy negativně. Vždy šlo o problematiku komunikace 

školy se zákonnými zástupci, respektive především o systém informování rodičů o vzdělá-

vacích výsledcích jejich dětí, což bylo nejčastěji dáváno do souvislosti s využitím ICT ško-

lou. Překvapivě se neobjevovalo například zapojení rodičů do školních aktivit, spolupráce 

školy s rodičovskými spolky (například rodičovský klub, sdružení rodičů a podobně), ani 

jiné formy spolupráce. 

Přestože jedním z úkolů ČŠI, stanoveným v PHÚ pro dané období, bylo sledování kvality 

školního stravování, ve dvou inspekčních zprávách se hodnocení vůbec nenacházejí. 

V ostatních třech případech jde nejčastěji o obecná konstatování, jednou bylo stravování 

hodnoceno pozitivně, jednou negativně (většinou šlo o přednosti respektive nedostatky v ob-

lasti dietního stravování). 

Ze čtyř oblastí tohoto okruhu byla nejčastěji hodnocena oblast využití didaktické techniky 

s celkem 14 výskyty. Při analýze bylo bráno do úvahy užší vymezení, popsané u příslušné 

oblasti již na straně 36. Se zvláštním zřetelem bylo inspektory hodnoceno v případě jedné 

ze škol, kde je v inspekční zprávě hodnocení opřeno o příklady konkrétního využití ICT. 

U všech škol uvádějí inspektoři alespoň jedno pozitivní hodnocení, a to i u školy, která má 

ale zároveň využití didaktické techniky uvedeno jako slabou stránku. Naopak dvě školy mají 

tuto oblast hodnocenu jako silnou stránku. 

Oblast bezpečnosti byla sledována také na všech zkoumaných školách. Nejčastěji jde o 

obecná hodnocení (5 hodnocení z celkem 8), popisující systém evidence úrazů a způsoby 

zajištění bezpečnosti uvnitř budovy školy. Pozitivní hodnocení (2) se týkají prevence úrazů 

a zabezpečení prostor školy. Převažují nad negativními (1), kde se jedná čistě o vysokou 

úrazovost žáků v textu vysvětlenou prudkým zvýšením počtu žáků v omezených prostoro-

vých dispozicích budovy dané školy ve sledovaném období. V žádné ze škol ale nebylo pro-

středí shledáno jako nebezpečné (jak z pohledu vnějšího, tak vnitřního prostředí), inspektoři 

ve zkoumaných školách pouze jednou doporučují zvýšený dohled nad žáky jako prevenci 

úrazů. 

5.3.2 Zvolené způsoby nápravy připomínaných oblastí 

Ve všech realizovaných rozhovorech se ředitelé škol nejprve měli mimo dotazovaná témata 

potřebu vyjádřit obecně k fungování ČŠI a průběhu inspekční činnosti. Někdy se spíše sna-

žili podělit o praktické zkušenosti, jak například dobře vycházet s inspekčním týmem 
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(namátkou uváděli třeba osvědčené představení členů týmu hromadně pedagogickému 

sboru, nebo potřebu chodit během inspekční činnosti co možná všude s inspektory). Jindy 

šlo buď o kritiku, nebo uznání práce ČŠI. 

Kriticky se ředitelé vyjadřovali zejména k malému počtu inspektorů v inspekčním týmu, 

který znesnadňoval průběh inspekční činnosti. Tento problém se objevil zvláště na velkých 

sídlištních školách (ze zkoumaných lze mezi velké školy především zařadit ZŠ Čakovice a 

ZŠ Na Beránku). Ředitelé některých těchto škol hovořili o snížené vypovídající schopnosti 

závěrů inspekčního týmu vzhledem k nemožnosti obsáhnout během několika dní inspekční 

činnosti celý záběr fungování školy díky její velikosti (výuku všech vyučujících, školní akce 

a podobně). 

Srovnatelně se pak stavěli také k obecnému nedostatku pracovníků ČŠI, který vede k cel-

kově menší akceschopnosti celé instituce. Ukazuje se to podle dotazovaných ředitelů napří-

klad na chybějící další podpoře a hlubší zpětné vazbě následně po inspekční činnosti sa-

motné, ale především na obtížném zvládání pravidelného šestiletého cyklu inspekční čin-

nosti. Podle ředitelů reálná pravidelnost inspekčních cyklů z důvodu nedostatku inspektorů 

není šestiletá, bývá delší. 

Ředitelé ale s uznáním často také konstatovali, že ČŠI do značné míry plní roli poradního 

orgánu, a to i přímo v rámci inspekční činnosti. Podstatnou zmínkou jednoho z ředitelů bylo 

v této souvislosti jeho zjištění, že partnerem inspektorů při inspekční činnosti nejsou ani tak 

moc učitelé, jako zejména samotné vedení školy. V té souvislosti se ředitelé podle svých 

slov většinou setkali s korektním přístupem inspektorů. 

Vedle toho také vítají, že hodnocení inspekční činnosti se už nepoužívá ve škálované formě, 

ale probíhá zejména jako reflexe posunu od minulého hodnocení ČŠI a slouží ke zlepšení 

fungování v daných oblastech. 

Velkou výhodou přístupu inspektorů při návštěvě školy se ukázala také možnost reagovat 

na celou řadu připomínek ještě v rámci samotné inspekční činnosti. Ukazují to analyzované 

inspekční zprávy, datace některých prozkoumaných dokumentů školy, která spadá právě do 

období inspekční činnosti, ale zejména to plyne z reakcí samotných ředitelů škol. Ti povět-

šinou shodně uváděli, že v inspekčních zprávách některé připomínky nejsou uvedeny, pro-

tože inspekční tým uznal jejich opravu na místě jako dostatečnou, tedy bez potřeby další 

následné revize. V takových případech šlo nejčastěji o úpravu (například formální (nikoliv 
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obsahové!) úpravy ŠVP) nebo nové založení (často plán DVPP) některého z dokumentů 

školy. 

Na připomínky ČŠI v souvislosti s individualizací výuky reagovala vedení škol nejčastěji 

zřízením nebo posílením ŠPP a prohloubením spolupráce s pedagogicko-psychologickou 

poradnou nebo dalšími školními poradenskými zařízeními (dále jen ŠPZ). Fungování ŠPP 

řeší všichni dotazovaní ředitelé už delší dobu v osobách VP a ŠMP, kteří většinou v rámci 

svého učitelského úvazku (respektive jako nadúvazek) plní tuto funkci. 

V případě funkce VP jde podle ředitelů zejména o potřebu pokrýt administrativní nároky 

vedení PLPP a IVP u žáků se SVP a vykazování v rámci pravidelného sběru dat ze školní 

matriky pro přidělení finančních prostředků na PO těchto žáků. Vedle toho učitelé v této 

funkci většinou také zajišťují kariérové poradenství a organizují akce s ním související (ná-

vštěvy SŠ, Úřadu práce ČR a podobně). 

Tam, kde bylo možné se setkat přímo s učiteli v této funkci, bylo zjištěno, že pro další ná-

slednou metodickou práci, jako jsou například hospitace ve výuce tříd se žáky se SVP, spíše 

(s výjimkou jedné školy) není prostor. VP mají ale snahu se scházet (nikoliv pravidelně a 

častěji neformálně) s učiteli, kteří vzdělávají žáky se SVP, a poskytnout jim metodickou 

podporu. Sami VP další podporu podle svých slov nepotřebují, protože v rámci aktuálních 

legislativních změn (zejména tzv. „inkluze“) prošli celou řadou odborného vzdělávání, pří-

padně sledují informace v médiích. V případě jedné školy byla v této funkci přímo zástup-

kyně ředitele, což ředitel školy bez hlubšího zdůvodnění považuje z hlediska práce ŠPP za 

velkou výhodu. 

Podobně tomu bylo ve zkoumaných školách také v případě ŠMP. Také tato funkce je nej-

častěji obsazena učitelem školy v rámci úvazku nebo jako nadúvazek. Na rozdíl od VP je 

zde ale častější, že ŠMP specializační studium pro tuto funkci nemají, nebo jej teprve absol-

vují. Náplní práce ŠMP je pak nejčastěji organizování preventivních programů, které v dr-

tivé většině zajišťují jím pozvané externí organizace. Metodická podpora ostatních vyučují-

cích v oblasti prevence probíhá většinou spíše neformálně, víceméně nahodile podle po-

třeby. Často sami ředitelé škol, ale hlavně dotázaní ŠMP pak uváděli zvýšené obavy 
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v souvislosti s preventivními aktivitami školy, respektive prací s osobními údaji rizikových 

nebo jinak dotčených žáků, a v té době se blížící platností tzv. GDPR56. 

Rozšíření ŠPP o další funkce, pokud k němu v rámci inspekční činnosti nebo po ní ředitelé 

přistupovali, bylo řešeno většinou díky finančním prostředkům ze Šablon (viz pozn. pod 

čarou 52 na str. 38). Nejčastěji šlo o speciálního pedagoga, méně často o školního psycho-

loga, funkce sociálního pedagoga nebyla zavedena na žádné ze škol. První dvě uvedené 

funkce byly nejčastěji řešeny formou polovičního úvazku. V jednom případě se škola v době 

dotazování připravovala na projekt zřizovatele, který se rozhodl zajistit sdíleného školního 

psychologa pro více jím zřizovaných škol. 

Spolupráce se ŠPZ (zejména pedagogicko-psychologickou poradnou) pak hodnotili ředitelé 

v zásadě pozitivně, možná až na spor ohledně přípravných tříd u jedné ze škol. Nicméně i 

přesto několik z nich projevilo jistou nedůvěru k vysokému nárustu žáků, kterým byla při-

znána PO nebo u nich byl požadován PLPP. Podle některých ředitelů je pro poradny snazší 

stanovit žákům, u kterých o to zažádá zákonný zástupce, například změnu vzdělávacího 

plánu, což ve zvýšeném počtu případů je pro školu (především myšleno pedagogy) mimo 

jinými další značná administrativní zátěž. Na zkoumaných školách to jejich ředitelé doklá-

dali počtem žáků se SVP, respektive s nějakým doporučením ŠPZ - v průměru je to alespoň 

jeden žák na jednu třídu. 

Inspektoři také kontrolovali pomůcky, které byly pořízeny jako PO pro žáky, tedy přesněji 

jejich fyzickou přítomnost ve škole. Žádný z ředitelů se ale nesetkal s tím, že by inspektoři 

chtěli vidět konkrétní práci s příslušnými pomůckami, tedy že by zjišťovali jestli a jak se 

dané pomůcky využívají. Ani inspekční zprávy se této problematiky nedotýkají. 

V inspekčních zprávách často opakované připomínky k diferenciaci výuky pak ředitelé řeší 

různými způsoby nebo vůbec. Tam, kde byla hodnocení školních inspektorů spíše pozitivní, 

uvádějí ředitelé jako průběžné kroky například školení pro sborovnu, metodická vedení zku-

šenějšími kolegy (zejména na prvním stupni), a také nízkou fluktuaci v pedagogickém sboru, 

díky které se získané tacitní znalosti uchovávají uvnitř školy. Často se ředitelé shodují v tom, 

že diferenciace je běh na dlouhou trať a příležitost k diferenciaci výuky je možné hledat 

 

56 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 

(častěji zkráceně jako Obecné nařízení o ochraně osobních údajů; General Data Protection Regulation), které 

od 25. května 2018 nahrazuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. 
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především u zkušených učitelů. Těm s menší praxí pak nabízejí hospitace ve výuce, kterou 

vedou právě zkušenější kolegové. 

K této oblasti byl na jedné ze škol zaznamenán podstatný poznatek, totiž že diferencovat 

výuku ve třídě se 30 žáky je pro jednoho pedagoga mimořádně náročné. K individualizova-

nější výuce by tedy podle ředitele této školy přispělo buď snížení počtu dětí ve třídě, nebo 

navýšení počtu vzdělavatelů ve výuce (formou asistentů pedagoga, tandemové výuky a po-

dobně), anebo nejlépe obojí zároveň. Sám ale připouští, že k tomu zatím systém českého 

školství nesměřuje. 

Na stejné škole pak ještě zaznělo, že se inkluzivní vzdělávání, jak je ve školách chápáno a 

praktikováno, zaměřuje víceméně pouze na děti se slabými vzdělávacími výsledky. Jak dále 

uvádí ředitel této školy, je ale důležité diferencovat výuku také nadaným žákům s vysokým 

vzdělávacím potenciálem. Ty je nutné vytipovat, jakkoliv je to složité, a právě jim dobře 

nastavit IVP. 

Jakkoliv ředitelé často uváděli, že samotný průběh výuky byl na jejich školách inspektory 

spíše chválen, právě tento okruh připomínek byl podle analýzy inspekčních zpráv hodnocen 

mimořádně často spíše negativně. Drobnější výtky, týkající se například málo efektivního 

využití vyučovací jednotky, respektive práce s časem, řeší vesměs ředitelé zdůrazněním po-

třeby zlepšení v tomto směru jednotlivým učitelům během hospitační činnosti. 

Jako zásadní z hlediska hodnocení ČŠI se jeví v tomto okruhu ale zejména způsoby hodno-

cení. Během rozhovorů s řediteli zkoumaných škol bylo toto téma proto rozebráno většinou 

podrobněji. Zajímavé je, jak odlišným způsobem se k tématu hodnocení staví jednotliví ře-

ditelé. Nejradikálněji se odpovědi ředitelů liší v problematice formativního hodnocení. Je 

také pravděpodobné, že někdy během rozhovoru nebyl patrně přesně zřejmý terminologický 

rozdíl mezi formativním a slovním hodnocením, což mohlo odpovědi ředitelů zkreslit. 

Na jedné ze škol se s myšlenkou formativního hodnocení vedení podle ředitele absolutně 

neztotožňuje, a proto ho nevyžaduje od svých vyučujících. Hodnocení prospěchu provádí 

pouze sumativně na klasické pětistupňové stupnici. Při inspekční činnosti vytčené nedo-

statky v oblasti sebehodnocení a vzájemného hodnocení žáků dál nijak podstatně neřeší. 

Právě v tomto rozhovoru se ale řeč nejčastěji stáčela pouze ke slovnímu hodnocení, což 

mohlo závěry významně zkreslit. 

I na další škole jako zásadní nástroj pro hodnocení práce žáků používají tripartitní schůzky. 

Od sumativního hodnocení i přes svou snahu nemohli ustoupit, protože je po něm poptávka 
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ze strany rodičů. Poskytují proto prostor pro sebehodnocení žáků v rámci třídnických hodin. 

Třídním učitelům ale neukládají žádné způsoby, jak ho provádět. Vše je odvislé od DVPP, 

které si tematicky jednotliví učitelé volí. Dalším prostředkem jsou školní projekty, které 

podle slov ředitele také dávají prostor pro sebehodnocení – tyto projekty ale nebylo možné 

v době dotazování blíže prozkoumat a toto nepříliš jasné sdělení ověřit (možná i zde lze 

připustit terminologické neporozumění). Celkově lze ale konstatovat, že i přes upozornění 

školních inspektorů na méně časté využívání formativních a motivačních způsobů se škola 

zatím nadále drží víceméně konzervativního přístupu k hodnocení. 

Ředitel další zkoumané školy pak uvádí, že se o rysy formativního hodnocení pokusili, 

nicméně od něho upustili, protože se neosvědčilo a zejména rodiče ho odmítli. Proto zde 

přistoupili ke srovnávacímu hodnocení mezi ročníky a podle potřeby k příležitostným roz-

borům výsledků žáků s jejich zákonnými zástupci. Zajímavé je, že vedení začalo při hospi-

tační činnosti sledovat práci vyučujících se vzájemným hodnocením žáků a sebehodnocením 

a došlo ke zjištění, že jejich využívání se odvíjí od zkušeností učitelů. U některých pedagogů 

v tomto směru nezaznamenávají ani nečekají i přes opakovaná upozornění v rámci pohospi-

tačních pohovorů žádný podstatný posun vpřed. 

Zajímavý postoj zaujalo vedení další školy, kde lze na základě rozhovoru s ředitelem a ně-

kterých prostudovaných materiálů konstatovat v souladu s výsledky v inspekční zprávě, že 

se problematikou hodnocení škola dlouhodobě zabývá. Vedení například ustoupilo od sebe-

hodnocení žáků, trvajícího dva roky, které se ukázalo jako samoúčelné. Šlo o pravidelné 

písemné sebehodnocení, které si žáci zakládali do svého portfolia. Ukázalo se ale, že tento 

nástroj jen zbytečně zatěžuje jak žáky, tak vyučující, aniž by přinášel žákům jasný přínos. 

Hledají proto jiný nástroj, který bude méně zatěžující a všem srozumitelný. 

Vedle toho tato škola využívá společné hodnocení výsledků vzdělávání formou tzv. tripar-

tity, tedy pololetní schůzky žáka, třídního učitele a zákonných zástupců. Vedení školy dále 

připravilo pro učitele školení na téma hodnocení ve výuce a jejich návštěvy v dalších ško-

lách, které mají s formativním hodnocením zkušenosti. Z rozhovoru s ředitelem dále vyply-

nulo, že jeho motivace jako lídra plyne zejména z jeho vlastní nespokojenosti se stávajícím 

sumativním způsobem hodnocení ve školách. Připouští ale, že pedagogové na změnu nejsou 

připraveni ani z praxe, ani ze studia na fakultách, připravujících učitele, a nelze ji po nich 

vyžadovat na základě nařízení shora. Proto se rozhodl vzdělávat v této oblasti zejména sebe, 

své zástupce a střední management (navštěvují například Scio školy), aby společně měli 
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možnost zbytku pedagogického sboru ukazovat způsoby hodnocení v každodenní praxi na 

jejich škole. Výsledky zatím spíše očekává. 

Na poslední ze sledovaných škol, kde ČŠI v inspekční zprávě označila způsoby hodnocení 

jako silné stránky školy, se právě ty opírají o oba dva ve škole paralelně probíhající ŠVP, 

vycházející z pedagogiky Marie Montessori v případě prvního a aplikací programu Začít 

spolu57 u druhého. Na tvorbě obou ŠVP se podle ředitele podíleli učitelé pod externím me-

todickým vedením během deseti víkendových školení. V rámci těch měli také možnost na-

stavit systém hodnocení a teda se s ním ztotožnit. Problém nyní nastává s nově příchozími 

učiteli, kteří na začátku svého působení ve škole nebývají se způsoby hodnocení dobře obe-

známeni. Ředitel se jim prostřednictvím uvádějících učitelů snaží v tomto směru dávat ma-

ximální podporu. 

K metodám a formám výuky naopak víceméně shodně dodávají ředitelé škol, kterých se 

hodnocení ČŠI, častěji pozitivní, dotýkalo, že hledání a aplikace nových forem výuky a stří-

dání rozmanitých metod ve výuce se odvíjí zejména od osobnosti učitele. Podle ředitelů ne-

souvisí s věkem učitele, respektive délkou jeho praxe, ale spíše s jeho naladěním a zkuše-

nostmi. Učitelé si podle ředitelů většinou sami vybírají příslušná školení v rámci DVPP. 

Přestože tzv. Šablony nabízejí vzdělávání pro učitele, někteří ředitelé to označují jako zby-

tečné, Šablony raději využívají zejména pro personální podporu. 

Monitoring gramotností vesměs ředitelé škol neřeší. Spíše sledování rozvoje gramotností 

chápou jako hodnocení širší práce školy. Spoléhají při tom na testování, která mimo jiných 

nabízí ČŠI. 

Z hlediska personálního zajištění výuky řeší nejčastěji ředitelé problém se sháněním no-

vých učitelů. Na těch školách, které byly hodnoceny spíše negativně z hlediska kvalifikova-

nosti učitelů, se ředitelé víceméně shodují, že kvalifikace podle zákona o pedagogických 

pracovnících není nutně zárukou dobré práce učitele. Uvádějí jak případy učitelů v důcho-

dovém věku, kteří si dodělávají kvalifikaci, tak třeba učitelů s kvalifikací pro druhý stupeň, 

kteří vyučují převážně na stupni prvním. Některé školy dávají cíleně prostor mladým, ještě 

 

57 Jde o široce přístupnou metodický model, který školám nabízí konkrétní postupy pro realizaci cílů RVP a 

jejich implementaci do ŠVP. Staví zejména na projektové výuce, integrovaných blocích a podnětném prostředí. 

Opírá se o individuální přístup a partnerství mezi školou a rodinou žáka. Často se označuje jako Step by Step. 
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nekvalifikovaným učitelům. Shoda mezi řediteli panuje v potřebě získávat učitele, kteří 

chtějí být součástí právě jejich kolektivu. Je to pro ně důležitější, než samotná kvalifikace. 

Asistenti pedagoga jsou jak už bylo nastíněno pro ředitele spíše otázkou zajištění požadavků 

ŠPZ, která je určují jako PO pro žáky se SVP. Finanční prostředky pro jejich práci si nárokují 

v rámci vykazování. Někteří ředitelé ale dále uvádějí, že asistenti pedagoga nejsou pro svou 

práci kvalifikovaní, proto jim poskytují možnosti k získání kvalifikace, a to i za využití Ša-

blon. 

Řešení problematiky podpory začínajících učitelů vyplývá z ostatních zmíněných oblastí. 

Ředitelé zkoumaných škol se k této problematice staví různými způsoby, celkově ji mají za 

spíše vyřešenou. Připomínky v této oblasti dál nijak koncepčně neřeší. Jmenování uvádějí-

cího učitele (i třeba neformální) je pro ně i po inspekci dostatečným opatřením. V oblastech, 

na kterých ale ředitelům záleží, věnují podpoře nových učitelů vyšší pozornost. Často je také 

zapojují do aktivit v rámci projektů MAP58. 

DVPP, jak je patrné z předchozího textu, ředitelé v mnoha případech řešili za využití Šablon, 

jakkoliv s tím ne vždy byli spokojeni. Nejčastěji však podle svých slov nechávají DVPP na 

učitelích, méně často jim směřují vzdělávání podle svých záměrů. V takových případech pak 

většinou volí cestu školení pro celý pedagogický sbor. 

Reakce vedení škol v problematice řízení školy nebylo během rozhovorů s řediteli snadné 

hlouběji probírat, protože se jich osobně dotýká. V oblasti způsobů řízení častěji ředitelé 

hovořili o jeho pozitivním vyznění v rámci inspekčních zpráv, zde proto většinou škola ne-

musela přijímat žádná významná opatření. 

Systém kontroly, v inspekčních zprávách často připomínkovaný, byl pro ředitele ale oblastí, 

ve které reagovali buď spíše formálně, nebo dokonce vůbec. Svůj postoj vysvětlovali nedo-

statkem času zejména na častější hospitační činnost, nebo spokojeností se současným sta-

vem. Nejčastějším použitým nástrojem je právě hospitační činnost. Hospitace většinou pře-

souvají ředitelé do gesce svým zástupcům, na jedné ze škol je provádějí dokonce zcela ne-

pravidelně a na základě své aktuální potřeby. Dalším nástrojem je pak ještě prostá kontrola 

 

58 Místní akční plán rozvoje vzdělávání – výzva MŠMT, financovaná z Operačního programu Výzkum, vývoj 

a vzdělávání. Jejím cílem je podpora místního společného plánování a sdílení aktivit mezi školami, zřizovateli, 

případně dalšími aktéry, vedoucích ke zlepšení kvality vzdělávání v oblasti. 
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odevzdání, případně neodevzdání požadovaného úkolu, nejčastěji ve formě určitého doku-

mentu. 

V okruhu řízení školy se pak také občas ředitelé stavěli spíše nespokojeně k výtkám inspek-

torů ohledně vyšší fluktuace pedagogického sboru a nutnosti jeho stabilizace. Ředitelé v ta-

kových případech uvádějí, že tuto problematiku mohou ovlivnit jen velmi složitě, protože 

často jde o odchody na rodičovské dovolené, případně vystěhování učitelů z Prahy z finanč-

ních důvodů (tj. poměr tabulkového platu učitele a životních nákladů (zejména na bydlení) 

v Praze a mimo ni). 

K poslednímu okruhu, tedy různým dalším souvislostem vzdělávacího procesu, se ředitelé 

vyjadřovali podle toho, která daná oblast byla v jejich inspekčních zprávách dotčena a jak. 

Oblast stravování ředitelé většinou ponechávají v kompetenci vedoucí školní jídelny a pří-

padné podněty pouze předávají jí. Příkladem může být řešení připomínky inspektorů, týka-

jící se vhodnosti zvolených surovin a polotovarů na jedné ze škol. 

Ke spolupráci s rodiči neměli inspektoři připomínky a často ji hodnotili pozitivně, přesto se 

v některých rozhovorech ředitelé k této oblasti vyjadřovali. Zejména ti ze sídlištních škol 

často zmiňovali, že složitá není komunikace s rodiči žáků, kteří vzděláváním procházejí bez 

závažnějších problémů. Obtížná spolupráce je ale tam, kde žáci mají problémy jak výchov-

ného, tak vzdělávacího charakteru. K jejich podpoře a řešení problémů společně se školou 

ze strany rodičů nedochází. V těchto případech nepomáhají ani tripartitní schůzky a školy se 

často obrací pomoc na OSPOD. 

Inspektoři podle ředitelů škol často spíše formálně prováděli také inspekci, zaměřenou na 

bezpečné prostředí ve škole. Takto například při společných prohlídkách školních prostor 

zadali ředitelům úkol, aby odstranili nejrůznější zjištěné nedostatky, což vedení školy obra-

tem zajistilo. Často šlo podle ředitelů o spíše malicherné, leč snadno řešitelné drobnosti (na-

příklad chybějící varovnou tabulku, že želvy v zookoutku na chodbě školy mohou kousat). 

V případě prevence úrazů byla ale situace složitější, samotná inspekce se totiž odvíjela 

zejména od kontroly knihy úrazů a zabezpečení bezpečnosti žáků v době mimo vyučovací 

hodiny. Někteří ředitelé na místě odstranili formální nedostatky ve vedení evidence úrazů a 

dlouhodobě se zaměřili právě na kontrolu zajištění dohledů o přestávkách, ve školní jídelně 

a podobně. 

Ředitelé nejvíce v rozhovorech hovořili o poslední oblasti tohoto okruhu, tedy vybavenosti 

didaktickou technikou (především ICT) a práci s ní. Jejich odpovědi se rozcházejí v tom, 
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jaká je vybavenost jejich školy a proč. Někteří přiznávají vybavenost nedostatečnou a zdů-

vodňují to jak nezájmem učitelů o její používání, tak nedostatečnými finančními prostředky 

pro její pořízení. U jiných ředitelů je podle jejich názoru vybavenost dostatečná a dále na ní 

pracují, anebo její posilování naopak považují za zbytečné, i zde to souvisí s nezájmem uči-

telů. 

Problém s financováním pořízení ICT řeší ředitelé zejména z různých projektů, do kterých 

školu zapojili, a také výzev MŠMT, respektive zprostředkovaně krajů a zřizovatelů. Tak se 

povedlo vybavit některé školy kromě interaktivních tabulí také tablety pro učitele. Jako sku-

tečně velký problém ale tito ředitelé vidí nízkou motivaci práce se všemi těmito prostředky 

ze strany učitelů, a to někdy bez ohledu na jejich věk. V jedné škole se rozhodli jít cestou 

BYOD, po čase od ní ale upustili, protože z důvodu velikosti školy a počtu žáků se neosvěd-

čila. Někteří ředitelé se také snaží učitelům v rámci DVPP poskytovat vzdělání v rámci práce 

s ICT, efekt takových školení je ale podle nich sporný. 

Ve dvou případech byli ředitelé v inspekční zprávě vyzváni k tomu, aby přijali příslušná 

(většinou výše v textu popsaná) opatření k vytčeným problémům a ČŠI o nich odeslali 

zprávu. Lhůta na zavedení takových kroků se lišila od 30 dnů po více než dva měsíce. V obou 

případech ředitelé zprávu poslali, od ČŠI už následně další připomínky neobdrželi. 

5.3.3 Posouzení reakce škol 

Ředitelé škol často v rozhovorech zmiňovali, že podstatná část připomínek směřovala k ad-

ministrativním náležitostem, spíše než k samotné výuce. O tom ale inspekční zprávy příliš 

nesvědčí, jak je ukázáno na jejich analýze (viz kapitola 5.3.1). Lze se proto domnívat, a 

dokládají to v rozhovorech i sami ředitelé, že tento pocit pramení z faktu, že podoba řady 

školních dokumentů se často mění a inspektoři sledují, zda a nakolik přesně škola reagovala 

na dané změny. 

Ty bývají nejčastěji dány průběžně se měnící legislativou, která pak podle ředitelů vede 

v mnoha směrech ke zvýšené administrativní zátěži managementu škol (ve sledovaném ob-

dobí například v souvislosti s tzv. „inkluzí“). Nedostatky v těchto oblastech ale inspektoři 

nechávají odstranit na místě, takže se v inspekčních zprávách o nich většinou nezmiňují. O 

to intenzivněji je ale vnímají sami ředitelé. 



55 

Jak bylo uvedeno v předchozí kapitole, často také ředitelé hovořili o nízkém počtu inspek-

torů při inspekční činnosti. Graf 3 přitom ukazuje relativně vyrovnaný, ve dvou případech 

dokonce z hlediska počtu inspektorů podkročený poměr mezi počtem inspektorů a žáků 

školy. Nic to ale nemění na pravděpodobně oprávněné obavě ředitelů, že některými strán-

kami školy, které třeba považují oni za důležité, se nestihnou inspektoři v průběhu inspekce 

zabývat. 

Zde je dále namístě především na základě zjištění z rozhovorů s řediteli připustit, že rozho-

dující pro vyznění inspekce mohou být osobnostní rysy ředitele, umožňující mu směrovat 

pozornost inspektorů co možná tím směrem, ve kterém se škola cítí silná. (Na některých 

zkoumaných školách se to podle všeho evidentně podařilo, sami ředitelé to potvrdili.) Z toho 

ale vyplývá, že v případě inspekční činnosti na škole, vedené takto vybaveným ředitelem, 

mohou být závěry inspekce zkreslené. To pak řediteli značně může ulehčit řešení případných 

připomínek. 

Co ale na hodnocení ČŠI na zkoumaných školách vliv nemělo bylo působení některých in-

spektorů v inspekčních týmech na více školách. Nabízelo by se totiž, že tam, kde ve školách 

došlo k účasti stejného nebo stejných inspektorů, jako na jiné zkoumané škole, bude in-

spekční tým sledovat podobně často stejné oblasti na těchto školách. 
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Jak ukazuje Obrázek 2, mezi počtem stejných inspektorů na dvou školách (žádný z inspek-

torů nebyl přítomen ve více jak dvou inspekčních týmech) a počtem stejně často zmiňova-

ných oblastí není žádná závislost. A to i přesto, že by se dalo předpokládat, že s rostoucím 

počtem shodných inspektorů bude vyšší korelace s četností stejným počtem zmínek hodno-

cených oblastí, protože titíž inspektoři budou sledovat na různých školách zejména stejné 

oblasti. 

Dále ředitelé uváděli, že inspekční cykly probíhají nepravidelně a méně často, než jednou za 

šest let. To je ale minimálně vzhledem k průměrné četnosti realizovaných pravidelných in-

spekčních činností na zkoumaných školách zpochybnitelné. Graf 4 (případné inspekční 
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činnosti konané na základě jiných podnětů zde nejsou zahrnuty) ukazuje, pouze u tří z pěti 

sledovaných škol přesáhl počet let od poslední inspekční činnosti, předcházející té zkoumané 

optimálních 6 let, z toho ve dvou případech o méně než půl roku. 

Přidáme-li dále do úvahy průměrnou délku inspekčního cyklu u posledních 4 inspekčních 

činností59, pak je zřejmé, že dlouhodobě ČŠI na zkoumaných školách délku inspekčních 

cyklů ve všech případech podkročila, a to nejméně o půl roku. Nejčastěji pak byla v průměru 

inspekční činnost realizována na ZŠ Vršovice, a to přibližně každé 4 roky a 6 týdnů. 

V okruhu individualizace výuky se zdá, že vedení škol většinou nejeví zvláštní zájem o 

nějaký koncepčnější rámec řešení. Kromě jedné ze škol působila funkce ŠPP ve školách 

spíše formálně. Nicméně výskyt negativních hodnocení ČŠI na to s výjimkou jedné školy 

příliš nepoukázal. 

Pro školy je i nadále obtížné začleňovat žáky se SVP tak, aby se to zvlášť u složitějších 

diagnóz dalo označit za efektivní, to přiznávali i sami ředitelé a učitelé. Je otázka, zda je to 

proto, že školy ještě nezískali v tomto směru dobrou praxi, anebo je myšlenka společného 

vzdělávání ve stávajících podmínkách našeho školství i přes snahy ČŠI těžko aplikovatelná. 

Nese s sebou navíc pro školy vyšší administrativní náročnost, která spočívá především ve 

stanovování PO (PLPP a IVP) a jejich vykazování u žáků se SVP, podpořených z prostředků 

státního rozpočtu.60 Práce s nadanými žáky se vpřed posouvá ještě pomaleji. To může být 

dáno zvýšenou náročností diferencované výuky pro učitele.  

A právě oblast diferenciace, často zmiňovaná v inspekčních zprávách, nejčastěji negativně, 

ukazuje inspekční činnost ČŠI v tomto směru z hlediska jejího praktického dopadu jako 

málo funkční. I přes připomínky ze strany inspektorů ředitelé škol spíše nepřicházejí s něja-

kou měřitelnou nápravou. Je totiž sporné do jaké míry je to možné u tématu, který je třeba 

monitorovat dlouhodobě a přímo v praxi. 

To je samozřejmě ze strany ČŠI jen obtížně realizovatelné, a tak školy, vědomy si toho, mají 

jen malou motivaci, proč na této oblasti pracovat nějak koncepčně a soustavně. Do toho 

vstupují také další faktory, například personální podmínky, finanční náročnost a podobně, 

 

59 Za období mezi jednotlivými činnostmi je považován rozdíl mezi daty ukončení po sobě jdoucích inspekč-

ních činností, jak jsou uvedeny v registru inspekčních zpráv na webu ČŠI (ČŠI, 2016b). 

60 V tomto směru ještě systém vykazování vyžaduje zdokonalení – například PO asistent pedagoga pro žáka 

v přípravné třídě se vykazuje s problémy, protože přípravné třídy nejsou předmětem vykazování. (pozn. aut.) 
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které motivaci škol ještě snižují, respektive vedou k formalizaci této oblasti. Jde tedy o jeden 

z příkladů problému, na který inspekční činnost ČŠI nemůže stačit. 

V těch oblastech, které jsou ale spíše administrativního charakteru, byly připomínky školami 

plně akceptovány a byla přijata příslušná opatření. V tomto směru lze tedy inspekční činnost 

označit za efektivní. 

Průběh výuky co do oblasti metody a formy hodnocení dopadl v podstatě podobně, jako 

diferenciace. I zde se ukazuje, že změny ve formě výuky, o kterých ČŠI v inspekčních zprá-

vách píše, jsou motivovány stejně málo. Také u tohoto problému se ukázalo, že protože je 

sledovatelný pouze v samotné výuce, jsou výtky a připomínky k této problematice jen ob-

tížně kontrolovatelné. Proto výsledky případných přijatých opatření jsou stejně jako v pří-

padě diferenciace těžko hodnotitelné. 

Oblast forem hodnocení pak je na některých školách problémem podobným. A na těch ško-

lách, které se otázkou hodnocení zabývají, je patrné, že se tak děje dlouhodobě a bez ohledu 

na proběhlou inspekční činnost. Obě tyto oblasti jsou ČŠI sledovány intenzivně. Jak se ale 

ukázalo, ke změnám ve školách to vede jen v omezené míře. 

Jiné výsledky nabídl okruh Monitoringu gramotností, který ale ČŠI paralelně sleduje ce-

loplošnými testováními, a tak školy mají zcela jinou motivaci k další práci v tomto směru. 

Navíc v inspekčních zprávách se k tomuto tématu nevyjadřovali inspektoři negativně, a tak 

není dost dobře možné posuzovat reakce škol na ně. 

Oproti předcházejícím je okruh personálního zajištění výuky na přijatá opatření bohatší. 

Je to pravděpodobně proto, že přijatá opatření se oproti předchozím neopírají o domněnky a 

dají se mnohem lépe kvantifikovat. 

Tak například v případě kvalifikovanosti učitelů lze přesně dokladovat kolik pedagogů a 

z jakého důvodu není kvalifikováno. Ředitelé až na výjimky nechávají nekvalifikované uči-

tele absolvovat kvalifikační studium a nové učitele častěji nabírají s přihlédnutím k jejich 

kvalifikovanosti. Dá se tedy konstatovat, že zde na připomínky ČŠI převážně přichází reakce 

škol, která problém řeší. 

U metodické podpory začínajících učitelů je to ale opět sporné, protože určení správné míry 

této podpory a hodnocení její efektivity jsou mimořádně složité. V této oblasti je reakce škol 

tedy naopak spíše formální. 
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Asistenty pedagoga pak ve sledovaném období pak nabíraly školy doslova kde se dalo, 

nicméně ČŠI to téměř nekritizovala. Zdá se, že učitelé ale sami postupně zjišťují, že dobře 

fungující asistent je pro ně výhodou, a tak mají zkoumané školy častěji vnitřní motivaci se 

touto oblastí dál zabývat. Proto například asistentům zprostředkovávají kvalifikační stu-

dium. 

V oblasti DVPP rovněž nelze sledovat významná opatření na zkoumaných školách, protože 

ani tuto oblast ČŠI v připomínkách negativně nehodnotila, ani nepřidala nikde žádné dopo-

ručení. Koncepci DVPP na zkoumaných školách tedy nechává ve stávající podobě. 

Bylo zajímavé, jak okruh řízení školy byl na jednotlivých školách řešen různými způsoby. 

Reakce na připomínky zde byly buď spíše formální, a to zejména v oblasti kontrolní činnosti, 

nebo šlo o přesouvání kompetencí mezi jednotlivými články (stupni) vedení. 

U kontrolní činnosti je to zarážející, protože by se dalo předpokládat, že vedení škol více 

záleží na kontrole jím řízených procesů. V případech některých škol to ale tak jasné nebylo, 

kontrolní činnost samotného vzdělávacího procesu se jevila jako nahodilá. Pokud si tuto 

činnost užší vedení nechává čistě ve své kompetenci, přijmout opatření je pak možná ob-

tížné, protože na ně nezbývá vedle dalších povinností dostatek času. Bylo by proto vhodným 

opatřením také zde rozprostřít kompetence, související s kontrolou, na širší okruh vedoucích 

pracovníků (např. vedoucích učitelů). 

Z okruhu dalších souvislostí vzdělávacího procesu bylo sice připomínkováno jen málo ob-

lastí a jen na některých školách, přesto lze i zde posoudit, nakolik efektivní se zdá jejich 

řešení. 

Typicky účelné se zdá přenesení zodpovědnosti za školní stravování, respektive souvisejí-

cích kompetencí z největší části na vedoucí školní jídelny. Ukazuje se, že intervence ředitele 

v této oblasti je nutná pouze ve výjimečných případech, jako třeba při případných nedostat-

cích v účetní dokumentaci, jak tomu bylo na jedné ze škol. 

Spolupráci s rodiči ČŠI negativně nehodnotila, některé školy se touto oblastí i tak zabývají. 

Jde tedy o příklad problematiky školy, která může dobře fungovat i bez připomínkování 

inspektorů. Motivace školy je i tady zejména vnitřní, jakkoliv je spolupráce s rodiči v mnoha 

případech složitá. 

Připomínky k vybavenosti didaktickými pomůckami (zejména ICT) a práce učitelů s nimi 

byly překvapivě spíše ojedinělé. Je to pravděpodobně tím, že na většině zkoumaných škol 

se snaží s tímto vybavením pracovat už dlouhodobě. Tam, kde ČŠI připomínkovala nižší 
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vybavenost ICT se ředitel školy snaží najít finanční zdroje pro jejich pořízení. Zde jde tedy 

o reakci adekvátní a posun bude při další inspekční činnosti nepochybně dobře sledovatelný. 

Ale v případě připomínek na využívání didaktických pomůcek učiteli, jejich zapojení do vý-

uky, jde opět o téma, u něhož je těžké posoudit efektivitu reakcí vedení školy. Časté je, že 

vedení škol nechávají prostor těm učitelům, kteří zejména ICT do výuky rádi zapojují a jsou 

toho schopni, ostatní k tomu nenutí. Působí to poněkud nesystematicky a podle všeho to celý 

problém příliš neposouvá. Navíc ČŠI se při inspekci vůbec nezabývá informačně komuni-

kačními systémy školy s rodiči, veřejností a dalšími účastníky. I tato oblast by ale potřebo-

vala pomoci v posunu vpřed. 

Na oblast bezpečnosti reagovaly školy většinou na místě, zejména šlo-li o snadno odstrani-

telné nedostatky nebo administrativní náležitosti. Pokud to můžeme považovat za dostačující 

například z hlediska prevence úrazovosti, pak tyto reakce lze vesměs považovat za efektivní. 

Sporné to může být například u zavedení dohledů, které samo o sobě určitě nemůže zajistit 

například bezúrazovost, nicméně úrazovosti může dobře předcházet. Proto i tato opatření, 

pokud jsou dobře realizována v praxi přes jejich obtížné měření lze označit za efektivní. 
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6 Závěrečné shrnutí 

Tato bakalářská práce věnovala posouzení reakcí škol na kritizující závěry inspekční čin-

nosti, uvedené v inspekčních zprávách. Jejím cílem bylo popsat hodnotící činnost České 

školní inspekce na školách a posoudit reakci vedení škol na v inspekčních zprávách vytčené 

připomínky. Na základě analýzy inspekčních zpráv z pěti modelových pražských základních 

škol, u kterých proběhla inspekční činnost v přibližně stejném období (jaro 2017), a zpraco-

vání dat o reakcích škol, získaných zejména rozhovory s řediteli, je v textu posouzeno, zda 

a jak efektivní se jeví přijatá opatření. 

Bakalářská práce postupně odpověděla, byť pouze na malém vzorku škol, na dvě v úvodu 

práce stanovené výzkumné otázky takto: 

1. Co dělá management zkoumaných škol pro nápravu nedostatků, zjištěných při 

inspekční činnosti České školní inspekce v jím řízených školách, a vytčených 

v příslušných inspekčních zprávách? 

Z uvedených posouzení všech okruhů a oblastí vyplývá, že reakce škol jsou v zásadě 

dvojího charakteru, a to v závislosti na podstatě problému dané oblasti. 

V prvním případě jde většinou o snadněji řešitelné problémy nebo nedostatky adminis-

trativní. Jedná se zpravidla o opatření, která školu ani školství jako takové nemusejí po-

souvat příliš významně dopředu a také neposouvají. Jde například o zajištění některých 

personálních a organizačních stránek, či z popsaných oblastí typicky o bezpečnost ve 

škole. 

Na formálně snadněji řešitelné připomínky k oblastem, které spadají do první skupiny, 

našel většinou management škol víceméně efektivní a věcná řešení. V zásadě šlo o přijetí 

opatření formou směrnice nebo jiného dokumentu, okamžité nápravy dosavadního stavu, 

nejlépe tzv. na místě. Efektivita těchto opatření je sice vysoká, má ale většinou jen lo-

kální a krátkodobý charakter. Systém vzdělávání celkově se tak jejich prostřednictvím 

nikam neposouvá. 

Druhý případ zahrnuje složitě hodnotitelné oblasti, které naopak nejsou snadno odstra-

nitelné, protože většinou vyžadují od vedení školy koncepčnější rámec opatření. Napří-

klad můžeme zmínit způsoby individualizace výuky, hodnocení výsledků vzdělávání 

žáků, metody a formy výuky, kontrolní nebo i autoevaluační činnost uvnitř školy, nebo 

třeba uvedenou práci učitelů s ICT. 

Pro takové problémy buď opatření přijímána v zásadě nejsou, nebo jde o opatření, která 

příliš efektivnímu řešení problému nepřispívají. V takovém případě jde často o řešení 
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formálně správná, ale podstatu problému samotného řešící jen povrchně. Jako příklad 

lze uvést zjištěná opatření k připomínkám v oblasti diferenciace výuky, která v několika 

školách spočívala pouze v zadání tematického školení učitelů v rámci DVPP. Jejich ná-

slednou reflexi a především dopady ve výuce školy dále neprovádějí. 

2. Jak efektivní se jeví tato opatření? 

Právě tyto oblasti, které nesnesou jednoduchá opatření, se zdají v současném školství 

jako zásadní, a proto se je ČŠI pokouší monitorovat. Školy ale vesměs mají k těmto pro-

blematikám, a tím spíš připomínkám ČŠI spíše odstup, nestaví je jako prioritní, často 

v osobě vedoucích pracovníků je mají tendenci odsouvat jako méně podstatné. Nepřistu-

pují k jejich efektivnímu řešení a jak bylo zmíněno většinou na výtky reagují spíše for-

málně, a to z mnoha důvodů. 

Mezi ně možná patří i nedostatek času, který může být paradoxně dán mimo jiné řešením 

oblastí snadněji řešitelných a navenek viditelnějších, jak byly popsány v prvním případě. 

Jinými slovy věnují ředitelé často větší část své pozornosti právě takovým problémům, 

což jim brání v koncepční práci na zlepšování složitějších oblastí. Je nepochybné, že 

podobné závěry nelze zobecnit na všechny oblasti a ředitele, respektive školy. Na těch 

zkoumaných školách, kde se ale ředitelé některou z těchto oblastí snaží koncepčně řešit, 

se ukazuje, že jde vždy o jednu sledovanou oblast. Příkladem může být zkoumaná škola, 

která se dlouhodobě koncepčně zaměřuje na oblast hodnocení. Vedle toho jí ČŠI vytkla 

absenci individualizace a diferenciace výuky. 

Tato práce tedy závěrem evokuje otázku, zda a jakým způsobem by se systém evaluace 

škol prostřednictvím ČŠI mohl zlepšit tak, aby školy měly motivaci a prostor se v těchto 

všech složitých oblastech zdokonalovat. Podle zjištěných skutečností a zejména svědec-

tví ředitelů zkoumaných škol v současné době jak motivace, tak prostor k efektivnímu 

řešení není dostatečný. 
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TALIS – Mezinárodní výzkum o vyučování a učení (Teaching and Learning International 

Survey) 

TIMSS – Mezinárodní projekt srovnávání vzdělávání v matematice a přírodních vědách a 
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I 

Příloha 1 - Základní otázky k rozhovorům s řediteli škol 

• Který ze závěrů inspekční činnosti ČŠI, vyžadující z Vaší strany nápravu, pokládáte 

za nejpodstatnější? 

• Které závěry inspekční činnosti pokládáte za méně podstatné? 

• Které závěry inspekční činnosti pro Vás vyžadují vysokou náročnost nápravy? Je 

podle Vás tato náročnost odpovídající významu problému? 

• Ve kterých bodech nesouhlasíte se závěry ČŠI (pokud v některých) při její poslední 

inspekci na Vaší škole? 

• Dokážete pojmenovat téma, které dále mohlo být vytýkáno při inspekční činnosti, 

ale nebylo? 

• Jaká opatření jste zavedli k odstranění vytčených nedostatků? 

• Proč považujete zvolená opatření k výtkám inspekční činnosti za odpovídající? 

V čem konkrétně spatřujete jejich přínos k nápravě? 

• Jaké překážky (personální, materiální, systémové…) vidíte na cestě Vámi zvoleného 

řešení k odstranění vytčených nedostatků? Vidíte jiné možné způsoby reakce, které 

nebyly aplikovány? 

• Pokud je mezi výtkami poslední inspekční zprávy téma, zmíněné už v inspekčních 

zprávách z předchozích inspekčních činností, jak hodnotíte způsoby jeho dlouhodo-

bého řešení? 

• Zabýval se Váš zřizovatel konkrétně způsoby Vaší reakce na výtky inspekční čin-

nosti? Konzultoval s Vámi přijatá opatření? 


