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Příloha  

Příklady možných otázek pro ředitele – z oblasti hodnocení zřizovatelem 

Hodnotí vás nějak váš zřizovatel?  

Znáte kritéria, podle kterých jste vaším zřizovatelem hodnocen? 

Jste s tímto hodnocením seznámen? Dostáváte nějaká doporučení k dalším (event. 

nápravným) činnostem? 

Co si myslíte o hodnocení školy vaším zřizovatelem?  

Je pro vás toto hodnocení motivační, proč a v čem?  

Dostáváte na základě hodnocení od zřizovatele odměnu? Víte, za co přesně je? Za co byla 

vaše práce hodnocena?  

Hovoří s vámi zřizovatel o výsledcích hodnocení osobně?  

Jaký máte na hodnocení zřizovatele názor? Co se vám na něm líbí a co byste změnil? 

Do jaké míry si myslíte, že vás hodnocení zřizovatelem ovlivňuje? 

Sledujete výroční zprávy vydané Libereckým krajem? Četl jste je někdy? Motivovaly vás 

k nějakým krokům?  

Realizuje váš zřizovatel pro potřeby hodnocení škol nějaké své šetření? V jakých oblastech? 

Jak ovlivňuje toto šetření vaši práci? 

Příklady možných otázek pro ředitele – z oblasti hodnocení ČŠI 

Kdy u vás naposledy byla na kontrole Česká školní inspekce?  

Kolik takových kontrol jste už absolvoval? 

Podnikl jste nějaké aktivity na doporučení ČŠI či vás motivovala k nějakým činnostem? 

Znáte kritéria hodnocení ČŠI? 

Víte, že se kritéria v roce 2015 zásadně změnila? Mělo to nějaký dopad na vaši práci?  

V jaké oblasti vám přijde změna nejvíce viditelná, v jaké oblasti vám kritéria pomohla? 

Pomohla vám zlepšit kvalitu školy? V jakých oblastech?  
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Je pro vás změna kritérií hodnocení pouze formální záležitost?  

Ovlivní vaši práci příprava na kontrolu z ČŠI? Jakým způsobem?  

Jsou s kritérii hodnocení seznámeni i učitelé?  

Jakým způsobem je naplňujete a v jakých oblastech je to pro vás nejtěžší?  

Pokud jste absolvoval kontrolu z ČŠI před i po změně, přišel vám přístup inspektorů odlišný? 

V čem? Na co byl při kontrole kladen důraz?  

Co si myslíte o současných kritériích hodnocení? Jsou pro vás potřebná? 

Četl jste někdy výroční zprávu ČŠI? Motivovala vás k nějaké činnosti? 

Příklady možných otázek pro ředitele – z oblasti hodnocení výzkumných šetření 

Byla vaše škola podrobena nějakému externímu šetření (mezinárodního či národního)?  

Účastní se škola pravidelně nějakého externího šetření?  

Kdy se odehrálo (odehrává)? V jakých ročnících? Na co bylo zaměřené?  

Byly vám poskytnuty závěry z tohoto šetření? 

Provedl jste na základě výsledků externího šetření nějaké kroky, které vedly k nápravě 

vytčených nedostatků? 

Jaké byly vaše konkrétní kroky? 

Motivovaly vás výsledky šetření k nějakým dalším krokům? K jakým?  

Byl nějak vyhodnocen posun v oblastech, které byly označeny za nedostatečné? 

Zaznamenal jste nějakou (pozitivní, negativní) zpětnou vazbu od žáků / pracovníků školy / 

rodičů? 

Byl jste podroben externímu šetření, které pro vás nebylo přínosné? 

Z jaké důvodu pro vás nebylo přínosné? 

Podnikl jste nějaké kroky před zahájením výzkumu? (Např. doporučení učitelům procvičit 

s žáky zkoumaný problém?) 
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Zúčastnila se škola nějakého nestátního testování, které jste si objednal? Proč? Bylo 

přínosné? Jak ovlivnilo vaši další práci?  

Využil jste nebo využíváte dostupné testování na webových stránkách České školní 

inspekce?  

Zajímáte se i o jiná šetření, kterých se vaše škola neúčastní (např. PIRLS, PISA atd.)?  

Inspirovala vás k nějaké činnosti, akci, zavedení prvku do výuky, dalšího vzdělávání učitelů 

atd.?  

 


