
U N I V E R Z I T A K A R L O V A 

Pedagogická fakulta 

CENTRUM ŠKOLSKÉHO MANAGEMENTU 
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

PEDAGOGICKÁ FAKULTA 
Podatelna 

28 -03- 2008 

AUTOEVALUACE 
V MÁLOTŘÍDNÍCH ŠKOLÁCH 

Závěrečná bakalářská práce 

Autor: Taťána Kramerová 

V 

Obor: Školský management 

Forma studia: kombinované 

Vedoucí práce: doc.PhDr. Lenka Slavíková, Ph.D. 

Datum odevzdání práce: 26. března 2008 



Čestné prohlášení 

„Prohlašuji, že jsem předkládanou závěrečnou bakalářskou práci vypracovala sama za 

použití zdrojů a literatury v ní uvedených." 

Taťána Kramerová 



Poděkování 

„Ráda bych poděkovala celé mé rodině za podporu při studiu a při psaní bakalářské 

práce. Děkuji doc.PhDr. Lence Slavíkové, Ph.D. za odborné vedení při psaní bakalářské 

práce. 

Mé poděkování patří také všem učitelům, u nichž jsem prováděla výzkum." 



Resumé 
Závěrečná práce se zabývá autoevaluací v málotřídní škole, která je součástí 

vzdělávacího programu každé školy. Klade si za cíl hodnotit aktivity školy komplexně, 

s důrazem na formativní stránku hodnocení. 

Vychází z obecných metod autoevaluace, vysvětluje její oblasti a postupy. 

Práce se také zabývá výsledky dotazníkového šetření, jehož předmětem bylo 

zmapování situace v málotřídních školách týkající se stavu autoevaluace a postupů při 

tvorbě autoevaluace. 

Na základě těchto výsledků přináší návrh postupů autoevaluace v málotřídních 

školách. 

Autoevaluační procesy by měly přispět ke zlepšení podmínek práce málotřídních škol, 

k upevnění pocitu sebejistoty, ke zvýšení stability ve vztahu k okolí škol. 

The Sumary 
The thesis deals with auto-evaluation in a school with composite classes, which 

is a part of the educational programme of each school. Its aim is to evaluate school's 

activities in a complex way focusing mainly on the formative side of the evaluation. 

It is based on general methods of auto-evaluation, it explains its areas and 

techniques. 

The thesis deals with results from a survey, whose aim was to map the situation 

at schools with composite classes regarding the state of auto-evaluation and techniques 

used while creating auto-evaluation. 

Based on these results, the work suggests a concept of auto-evaluation in schools 

with composite classes. 

Processes of auto-evaluation should contribute to improve working conditions of 

schools with composite classes, to strengthen self-confidence, to increase stability of the 

relationship with school surroundings 

Klíčová slova: 
Evaluace, hodnocení, autoevaluace, sebehodnocení, rámcový vzdělávací 

program, klima školy, pravidlo SMART, kritéria a subkritéria, málotřídní školy, 

portfolio, oblasti autoevaluace, metody autoevaluace. 
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ÚVOD 

Kvalitní práce školy a kvalita přípravy žáků je jedním z aktuálních témat 

současného školství. 

Zvláštní význam má decentralizace českého školského systému ve vztahu 

s probíhající kurikulární reformou, která si žádá vnitřní proměnu školy. Jedná se o 

proměnu školního vzdělávání, stupnice cílů v obsahu a procesu vyučování, ve větším 

otevření školy širšímu okolí. 

O nutnosti vytvořit komplexní evaluační systém, jehož pevnou součástí je 

autoevaluace (interní evaluace na úrovni školy), hovořil již Národní program rozvoje 

vzdělávání v České republice.1 

V současné době se však přiznává, že v českém prostředí je „Autoevaluace oblastí a 

problematikou novou, nevyzkoušenou a její odpovídající zvládnutí na všech úrovních 

(od státu až po jednotlivé školy) představuje personálně, organizačně, ekonomicky i 

časově náročný úkol".2 Autoevaluace se ale zároveň stala pro české školy novou 

povinností (vyplývající z postupného zavádění Rámcových vzdělávacích programů 

pro jednotlivé etapy vzdělávání a ve formě vlastního hodnocení školy). 

Jednou stránkou této nové povinnosti je její realizace, metodika - při 

evaluačních aktivitách mohou školy využívat již předem vytvořené a ověřené 

nástroje. Jsou vytvářeny nástroje ke zkoumání klimatu školy, např. Grecmanová, 

2004; Kašpárková, 2005 atd., avšak ke smysluplnosti autoevaluace pro danou školu 

nepochybně přispívá vytváření si nástrojů a postupů dle specifik dané školy. 

To školy a jejich učitelé při velkém časovém vytížení s nedostatečnou 

možností dalšího vzdělávání mohou samy o sobě zvládnout jen stěží. 

Situace každé školy je specifická a jedinečná. Některé školy mají více, některé 

méně zkušeností s prováděním autoevaluace, jsou i takové, které stojí (z nejrůznějších 

důvodů) na samém začátku. 

Ředitelé (učitelé) na novou povinnost provádět autoevaluaci nebyli 

systematicky připravováni a celkově nejsou vytvořeny ideální podmínky pro její 

implementaci a ne všichni se s ní umí adekvátně vyrovnat. 

'Bílá kniha, 2001 
2 Dlouhodobý záměr ČR, 2005, s. 31 
3srov. Helebrantová, Krejčí, 2005 
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Autoevaluace jako součást realizace ŠVP je nástrojem rozvoje škol (Vašťatková, 

2005a), kterého by se lidé ve školní praxi měli naučit správně využívat ke svému 

prospěchu - u učitelů může podnítit určitý pocit „vlastnictví" a hrdosti na svou práci 

atd.4 

Uvedené skutečnosti se dají v současné době, v případě některých škol, 

s trochou nadsázky, přirovnat ke vzdálenému snu. 

Existuje možnost, že pozitivní potenciál těchto procesů je překryt formálností, 

nutností naplňovat regulativa. 

Cílem této práce je provést analýzu zkušeností s vypracováním autoevaluace 

v málotřídních školách, zjistit s jakými problémy se ředitelé a učitelé potýkají a které 

ze zhodnocených oblastí jim nejvíce napomáhají v další práci školy. 

Součástí práce je připravit návrh algoritmu autoevaluace na základě analýzy 

zkušeností málotřídních škol. 

4 srov. Davies, 2001, s. 39-47 
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1. AUTOEVALUACE - obecná charakteristika 

Jde o téma, o kterém se začalo hovořit poměrně nedávno, i když správně mnozí 

odborníci připomínají, že různé formy evaluace i autoevaluace probíhají ve všech 

typech škol odnepaměti. 

V současné době však jde o požadavek systematické a průběžné autoevaluace 

jako povinnosti pro všechny školy. Ukládání povinností školám nebude nikdy 

populární. 

Na mnoha školách toto probíhalo i v případě soustavněji vedených snah o 

autoevaluaci, ale zdaleka ne všude a zdaleka ne běžně. 

1.1 Autoevaluace ve vybraných školských systémech v evropských 
zemích 

V případě autoevaluace škol nejde o „český projekt". Tyto procesy už po jistou 

dobu patří do života škol mnoha zemí, s nimiž se většinou chceme srovnávat. 

Respektované zahraniční analýzy nám ukazují, že nejsilnějším faktorem podpory 

rozvoje škol je vedle vhodného stylu vedení a řízení právě kultivovaný, ale vytrvalý 

tlak na školy, aby skládaly účty ze své práce. 13 zemí Evropy spolupracovalo na 

projektu Efektivní autoevaluace škol — projekt ESSE (tj. project Effective School 

Self-Evalution) za podpory Evropské komise. 

V závěru projektu jsou formulovány následující myšlenky: ve většině 

zúčastněných zemí se nevyžaduje rozsáhlejší proces autoevaluace. Ovšem obecně se 

předpokládá, že by všechny školy měly autoevaluaci provádět. Odpovědnost za 

kvalitu vzdělávání může být ponechána do značné míry na školách, v mnoha 

školských systémech je autoevaluace školám doporučována, jsou při její realizaci 

podporovány a j e pro ně běžná, ale jen v několika je pro školy povinná.5 

1.2 Autonomie školy 
Autoevaluace je součástí snah, na jedné straně poskytnout školám poměrně 

rozsáhlou autonomii v řadě aspektů jejich činnosti - a současně od nich žádat, aby ze 

své práce srozumitelně, pravidelně a smysluplně skládaly účty. V případě 

autoevaluace jde vlastně o požadavek, aby škola jako celek, resp. lidé v ní byli 

5 Vašťatková, J. Úvod do autoevaluace školy 
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schopni společně hovořit o své práci (především o tom, co je skutečně důležité), aby 

byli schopni docházet ke shodě v názoru na kvalitu této práce v jednotlivých 

aspektech. Autoevaluace tak je potencionálním prostředkem poznání, kde se škola 

nachází, i východiskem rozvoje školy. Autoevaluační praxe ovšem mívá i 

potencionální úskalí. Lidé neradi hovoří o citlivých otázkách, neradi otevírají 

dlouhodobě zakonzervovaná témata, neradi se dotýkají „ nedotknutelného". Jen stěží 

budou v některé škole věci nakloněni všichni. 

1.3 Nastolení změny 
Autoevaluace ,je výzvou" pro vedení školy. Nutno podotknout, že účelem 

autoevaluace není změna za každou cenu. Každý zkušenější vedoucí pracovník ví, že 

ve škole je stále zapotřebí vyvažovat mezi tlakem na změny a mezi potřebou stability. 

Platí tedy, že autoevaluace sice může vypadat jednoduše, ale k jednoduchosti má 

většinou poměrně daleko, zvláště nejde-li o povrchní provedení. 

Poctivě provedená autoevaluace je nad veškerou pochybnost - delikátním 

procesem, který má vedle věcných a procesuálních i řadu etických souvislostí. Může 

se v řadě případů týkat zásahů do samé duše školy, do její kultury. Směřuje pod 

povrch, k hodnotám a přesvědčení lidí, k jejich obavám i nadějím. A to není vždy 

jednoduché. 

Autoevaluace vychází z vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti 

dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy; je 

charakterizovaná: 

• Dohodnutými cílovými oblastmi pro autoevaluaci. 

• Explicitním vyjádřením ukazateli kvality ( kritérií, 

indikátory kvality) pro úspěch autoevaluace. 

• Plánem autoevaluace popisujícím, kdo bude data 

shromažďovat, kdy je bude shromažďovat a jaký bude 

zdroj informací. 

• Systematickým přístupem ke shromažďování a 

zaznamenávání informací, kdy všichni zúčastnění 

používají vhodné dohodnuté nástroje pro evaluaci. 

8 



1.4 Autoevaluace v legislativě / výtah ze souvisejících právních předpisů/ 

Vlastní hodnocení škol patří od ledna 2005 k jejich novým povinnostem. 

Ukládá ji § 12 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů; bližší 

podrobnosti pak uvádí § 8 a § 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti 

dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. 

v 

• Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy CR 

Průběžné hodnocení žáka na školní úrovni se zaměří na žákův osobní pokrok 

při dosahování znalostí a dovedností (kompetencí), cílem je posílit zpětnou vazbu 

učitele pro účely formativního hodnocení a vést žáky k sebehodnocení (kapitola II. 

2.2.1). 

• Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy 

Královéhradeckého kraje 

Hlavní kritéria hodnocení školy a školského zařízení pro zařazení do procesu 

řešení soustavy škol a školských zařízení v kraji (kapitola III. 3.1.1). 

výsledky zjištění kontrolních orgánů ( CŠI, kontrolní orgány krajského 

úřadu, finančního úřadu, MSMT....) 

porovnání kapacity školy se skutečným počtem žáků 

- plnění doporučení pro přijímání žáků ke studiu dle čl.3.1.3.2 

naplňovanost jednotlivých oborů vzdělání a tříd žáky 

- vývoj v počtech přijatých žáků do 1. ročníků v porovnání se dvěma 

předcházejícími školními roky 

zájem zaměstnavatelů o jednotlivé obory vzdělání 

- rozložení oborů vzdělání škol v definovaném mikroregionu a v kraji 

- materiální a technologické vybavení školy 

- personální vybavení školy ( počet a kvalifikovanost pedagogického 

sboru, počet nepedagogických pracovníků) 

- výsledky hospodaření školy v hlavní činnosti 

- vztah k nemovitému majetku školy 

dostupnost školy v regionu pro žáky a studenty 
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• Doplňující kritéria hodnocení školy a školského zařízení pro zařazení do 

procesu řešení soustavy škol a školských zařízení. 

- technický stav budov školy (energetické audity, stanoviska hygieny, 

požárníků, nároky na úpravu technického stavu budov vyplývající 

z dalších právních norem, ) 

možnosti školy provozovat doplňkovou činnost a její využívání 

schopnost školy získávat další finanční prostředky (granty, pronájmy, 

sponzorské dary,....) 

propojenost a spolupráce se zaměstnavatelskou sférou. 

• Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon) : 

vzdělávání je založeno na.... hodnocení výsledků vzdělávání 

vzhledem k dosahování cílů vzdělávání stanovených tímto zákonem a 

vzdělávacími programy (§2 odst. 1 písm. g) 

žáci mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání (§ 

21 odst.l písm. b ) 

školní matrika obsahuje.... údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání 

(žáka)...(§28 odst. 2 písm. e) 

školní řád obsahuje také pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání 

žáků...(§30 odst. 2) 

hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno 

klasifikačním stupněm, slovně nebo kombinací obou způsobů (§ 51 

odst. 5) 

• Vyhláška č. 48/2005 Sb. ( o základním vzdělávání) 

podrobnosti k pravidlům hodnocení žáků ve školním řádu (§ 14 odst. 1) 

- hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je 

jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kritérii, 

věcné, všestranné (§ 14 odst. 2) 

hodnocení vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů 

formulovaných v učebních osnovách jednotlivých předmětů SVP, 

hodnocení je pedagogicky zdůvodnitelné, odborně správné a doložitelné 

(§ 14 odst. 3) 

- podrobnosti k výstupnímu hodnocení (§ 16) 

10 



• Vyhláška 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, 

výročních zpráv a vlastního hodnocení školy (§8 odst. la 2). 

Vlastní hodnocení školy je vždy zaměřeno na : 

a) cíle, které si škola stanovila zejména v koncepčním záměru 

rozvoje školy a ve školním vzdělávacím programu, a jejich 

reálnost a stupeň důležitosti. 

b) posouzení, jakým způsobem škola plní cíle. 

c) oblasti, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků a oblasti, 

ve kterých je třeba úroveň vzdělávání zlepšit, včetně návrhů 

příslušných opatření. 

d) účinnost opatření. 

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy jsou vždy : 

a) podmínky ke vzdělávání. 

b) průběh vzdělávání. 

c) podpora žáků a studentů školy, spolupráce s rodiči, vliv 

vzájemných vztahů školy, žáků a rodičů. 

d) výsledky vzdělávání žáků a studentů. 

e) řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků. 

f) úroveň výsledků práce školy. 

+ školní vzdělávací program. 

• Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 6 

- pravidla pro hodnocení žáků - způsob hodnocení (klasifikací), slovně, 

kombinací obou způsobů, kritéria hodnocení. 

- autoevaluace školy - oblasti, cíle a kritéria, nástroje, časové rozvržení 

evaluačních činností. 

6 kapitola 11 - Zásady pro zpracování ŠVP 
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1.5 Příležitost evaluace / vyhodnocování ve školství7 

Vyhodnocení lze chápat jako : 

zpětnou vazbu, která dává dítěti i jeho rodičům konkrétní informace o 

kvalitě jeho práce a koriguje tak následné činnosti a chování, 

motivaci pro další práci dítěte a významný faktor ovlivňující jeho vztah 

ke škole a vzdělávání jako takovému (proto se zaměřujeme na 

poskytování pozitivní zpětné vazby, každé dítě je možné pozitivně 

ocenit za konkrétní výsledky jeho práce, snahy, chování atp.). 

- proces shromažďování informací o dítěti, na jejichž základě upravujeme 

vzdělávací postupy tak, aby mělo dítě příležitost dále se rozvíjet a učit. 

- dovednost (kompetenci) učitele. 

dovednost dětí samotných (sebehodnocení), která podporuje jejich 

samostatnost a nezávislost na osobnosti učitele a dospělých obecně a 

bude jim sloužit po celý jejich další život. 

Podle RVP ZV se musí hodnocení žáků vztahovat zejména k očekávaným výstupům 

formulovaným pro každý ročník a vzdělávací obor (předmět). 

Hodnocení zachycuje pokrok v učení (žák je porovnáván pouze se sebou samým, se 

svými předchozími výsledky) s předem jasně stanovenými kritérii (očekávanými 

výstupy), nikoli s výsledky ostatních žáků ve třídě. 

7 Kargerová, J.; Krejčová, V. a kol.: Step by Step ČR 
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2. SROVNÁNÍ POJMŮ EVALUACE A HODNOCENÍ 

Výraz evaluace je v češtině poměrně nový. Původ termínu je v latině, sloveso 

valere znamená být silný, mít platnost, závažnost. Z latiny se toto slovo přeneslo do 

angličtiny, kde anglický výraz pro evaluaci je evaluation a znamená obecně určené 

hodnoty, ocenění. 

Evaluace je proces systematického shromažďování a analýzy informací podle 

určitých kritérií za účelem dalšího rozhodování.8 Tato definice naznačuje, že evaluace 

by měla být: 

• systematická, tzn. explicitně vymezená oblast a její struktura 

• provedena správně metodicky 

• prováděna pravidelně 

• řízena podle předem stanovených kritérií 

• použitelná pro rozhodování a další plánování. 

Současně s pojmem evaluace se vyskytují i další pojmy : hodnocení, sebehodnocení 

a autoevaluace (sebe-evaluace). 

Evaluace vyjadřuje souhrnně teorii, metodologii a praxi veškerého hodnocení 

nejrůznějších vzdělávacích jevů. 

Hodnocení se častěji užívá v širších kontextech běžné školní praxe, např. 

hovoří se o hodnocení žáků, práce učitelů apod.9 

Sebehodnocení je pojímáno jako neplánované a necílené nahodilé hodnocení 

každodenní práce, které provádí každý jedinec bez dlouhodobější přípravy. 

Pod pojmem autoevaluace (sebe-evaluace) rozumíme systematicky připravené 

a plánovité hodnocení, směřující podle předem stanovených kritérií k předem 

stanoveným cílům.10 

Autoevaluace je proces systematického sběru a analýzy informací za účelem 

vytvoření soudů o hodnotách založených na spolehlivých důkazech.11 Tyto soudy se 

zaměřují na zjištění stavu dosažených konkrétních cílů. Měly by tedy vést 

8 Bennet a kol., 1994 
9 Průcha, 1995 
10 Roupec, 1997 
11 Rogers a Baham, 1994 
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rozhodování v oblasti rozvoje. Autoevaluace je často stavěna do kontextu cyklu 

monitorování, analýzy a revizí.12 

• Monitorování je proces sběru a prezentování informací ve 

vztahu ke konkrétním cílům na systematickém základě. Vždy 

by mělo být vedeno s konkrétním úmyslem, toto úsilí by mělo 

být něčím zdůvodněno. 

• Autoevaluace přivádí tento proces o krok dále tím, že jsou 

informace analyzovány a vytvořeny soudy o hodnotách. 

• Revizí se rozumí reflexe postupu prostřednictvím dat 

z autoevaluace za účelem vytvoření rozhodnutí pro strategické 

plánování. 

Autoevaluace školy je systematickým hodnocením dosažených cílů dle předem 

stanovených kritérií, prováděným pracovníky školy. Je autoregulačním mechanismem 

vlastní pedagogické práce školy. Poskytuje zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni 

dosažených cílů s ohledem na cíle projektované. 

Vzhledem k tomu, že v české pedagogické literatuře je využíváno pojmů sebe-

evaluace a autoevaluace ve stejném významu, doporučuje se využívat těchto pojmů 

stejným způsobem. 

12Tipple, 1989 
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Hodnocení - neřízené hodnocení Evaluace - řízené hodnocení 
Kritéria 

* nejsou vymezena 

*indikátory výkonu nejsou 

stanoveny explicitně 

* nejsou sdílena mezi partnery 

Kritéria 

*jsou vymezena explicitně a 

odsouhlasena 

*jsou stanoveny specifické oblasti 

priorit založené na vymezených 

cílech 

*jsou formulovány indikátory 

výkonu 
Evaluační plán 

*není přesně stanoven 

* není jasné, co kdo bude dělat 

*není konzistentní s cíli 

*není připravován záměrně, je 

použit v případě potřeby 

Evaluační plán 

*je strukturovaný 

*je daná jasná odpovědnost 

*jsou definovány explicitní 

vztahy s cíli 

*vyžaduje detailní plánování 

Metody 

* nejsou předem stanoveny 

*metody jsou nekonzistentní 

*nepromyšlená analýza dat 

Metody 

* systematické 

* přesně určené zdroje dat 

*použit reprezentativní vzorek 

* evaluační nástroje odpovídají 

metodám použitým pro sběr dat 

* systematická analýza dat 

*vypracování zprávy 

Vlastní hodnocení školy je možné provádět různými způsoby. Je to oblast 

činnosti školy, kde se nedá navazovat na nějaké bohaté zdroje informací a zkušeností. 

V souvislosti s možnostmi a zkušenostmi bude pravděpodobně používáno několik 

typických způsobů vlastního hodnocení. Budou záviset na několika faktorech: 

- velikost školy (malá škola - velká škola) 

- postoj křížení změn ve škole (malá chuť něco měnit - snaha o rozvoj 

organizace) 

- typ vedení (autokratické - demokratické - liberální) 
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- míra týmové spolupráce (nespolupracující individuality - tým) 

- informace (málo informací o problematice autoevaluace - dobrá 

informovanost) 

- podpora a metodické vedení (malá podpora, žádné vedení - dostatečná 

podpora, dobré metodické vedení) 

- zkušenosti (žádné zkušenosti s podobnými aktivitami - velké zkušenosti) 

Už jenom uvědomit si tyto škály nám může pomoci reálně si popsat vlastní 

situaci. Energie, která je ve škole v podobě práce jejích zaměstnanců, je jasně a velmi 

přesně limitována. V tom se škola nijak neliší od průmyslového podniku. A tam platí 

naprosto neochvějně: Nedělejte nic, co nepřináší podniku zisk. 

Pro naši situaci to znamená doporučení: 

Analyzujte nejprve vlastní situaci nejméně ve výše uvedených faktorech a 

poté začněte plánovat tak, abyste nedělali nic, co nepřinese škole užitek. Co to 

znamená v praxi? Například to, že pokud jsou v málotřídce dva učitelé, bude to mít tu 

výhodu, že odpadají složité mechanismy zaručující podíl všech na autoevaluačních 

činnostech, informační šumy, kolize termínu porad, schůzí, nedodržování 

harmonogramu a další potíže, typické pro školu s velkým počtem pracovníků. 

Nevýhodou ovšem je, že si velím sám, bohatství názorů se mění na relativní chudobu 

a delegování na velmi pracný systém „co si sám neudělám, to nemám". Podobně 

můžeme uvažovat ve všech dalších faktorech 

Z toho plyne především to, že vlastní hodnocení by se v žádném případě nemělo 

stát samoúčelným. Legislativa je v tomto případě úmyslně poněkud stručná. Vlastní 

hodnocení by mělo jednak vyvažovat vnější hodnocení ČŠI, případně zřizovatele a na 

druhé straně by mělo přispívat k udržení a ještě lépe k růstu kvality. Pokud školám 

chybí zkušenosti, informace, metodické vedení či tým, udělají nejlépe, když se 

soustředí na klíčové, zásadní věci v každé z předepsaných oblastí vlastního 

hodnocení. Použijí ty nástroje, které použít umí a mohou. Postupně si budou svůj 

systém zdokonalovat. 
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2.1 Typy autoevaluace 
Některé typické způsoby autoevaluace uvádějí ve svém článku Autoevaluace a 

řízení kvality školy Anna Doubková a Karel Tomek. 

Autoevaluace formální - cílem je vytvořit dokument, který splňuje po formální 

stránce náležitosti, které lze vyčíst z příslušných právních předpisů, ale pokud možno 

neobsahuje žádné kontroverzní informace, závěry a doporučení. Obsahem je jen 

neutrální snůška konstatování, která jsou nic neříkající, obecná, nezneužitelná, ale 

také nevyužitelná. Ten, kdo tento materiál musel sestavit, pouze promarnil svůj čas. 

Autoevaluace narcistická - jak plyne z nadsázky v názvu, jedním z rizik je, že 

už ze zadání a plánování je vyloučeno dojít k jiným než pochvalným závěrům. 

Závěry takové autoevaluace se dobře čtou a mohou být pro tým i motivující. Riziko 

je, že případná slabá místa a rizika mohou zůstat utajena a neviděna až do doby, kdy 

už je není prakticky možné napravit. Doporučení: Nastavte parametry tak, aby nebylo 

možné „lhát si do kapsy". 

Autoevaluace sebemrskačská - při tomto způsobu autoevaluace je předem 

jasné, že půjde do tuhého, že na nikom a na ničem nezůstane nit suchá. Všechno je 

špatně a řeč je jen o tom, jak moc je to špatně. Tento způsob je samozřejmě stejně 

špatný jako předchozí. Nejen, že neukazuje celkový obraz, ale působí silné napětí, 

strach a stres, ztrátu motivace a oslabení týmu. České sebemrskačství i příležitost 

využít proces autoevaluace k vyřizování si účtů jsou v našich podmínkách značnými 

riziky. Doporučení: Stanovit jasná a srozumitelná pravidla a důsledně dbát na jejich 

dodržování. 

Autoevaluace sama pro sebe - pokud se autoevaluace stane cílem sama sobě, 

povedeme rozhovory, budeme schůzovat, psát dotazníky, vyhodnocovat testy a 

kdeco, dokonce budeme se získanými informacemi pracovat a výsledkem bude dost 

možná zpráva o vlastním hodnocení školy, která bude pro vnějšího čtenáře (vlastně 

by kromě ČŠI ani žádný neměl být) velmi profesionální, objemná a skvěle 

zpracovaná. Plná grafu, čísel a srovnání. Pokud ovšem nebude sloužit primárně 

dalšímu rozvoji školy a zvyšování kvality, potom je to jen zbytečně vynaložená 

práce. 
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Autoevaluace maximalistická - úmysl je ten nejlepší, jen se při tomto způsobu 

zapomene na účel jako u předchozího způsobu. Cílem se nestane výstup, ale proces 

sám. Soustředíme se na proces. Budeme evaluovat a evaluovat, co se nám namane 

v míře co největší. Mnohé věci ani nevyužijeme a nevyhodnotíme. Budeme mít stohy 

podkladů a budeme mít problém je zpracovat. Všichni budou unaveni a rozhořčeni, 

kolik nezaplacené práce navíc jim „vedení" nadělilo. 

Autoevaluace individualistická - co si neuděláš, to nemáš. Lidé mají práce nad 

hlavu, chci, aby hlavně učili. To si řeknou ředitel se zástupcem a za několik 

odpolední vyrobí dokument, který založí do spisů, kdyby náhodou přišla inspekce. 

Užitek nula. Učitelé vůbec nevědí, o co v procesu vlastního hodnocení jde, a je jim to 

jedno. Mají přece své práce nad hlavu. 

Autoevaluace konspirativní - od předchozího způsobu se liší tím, že sice 

probíhá do značné míry veřejně, ale jen potud, pokud některé nástroje neodhalí něco, 

co by se „nemělo dostat ven". Protože vždy existuje riziko úniku informací, výsledky 

použití těchto nástrojů zůstávají v ředitelně s pomyslným štítkem „tajné". Ani tento 

způsob pochopitelně příliš nepřispívá rozvoji školy a zvyšování kvality. 

Autoevaluace dramatická - je zaměřena „na efekt" směrem ven. O evaluaci se 

hodně mluví, dotazníky jsou krásné, četné a vše, co souvisí s procesem autoevaluace, 

má vysokou publicitu. Rovněž zpráva o vlastním hodnocení je předána i tam, kam to 

vůbec není povinností, a samozřejmě obsahuje především to, co chceme, aby bylo 

vidět. Smyslem takového procesuje předvést se v co nejlepším světle. 

Autoevaluace realistická - plánovaná vzhledem k možnostem, zkušenostem, 

personálnímu složení sboru, aktuálním potřebám a situaci školy. Řízená s ohledem na 

maximální využití času, který mají pracovníci školy k dispozici, na co nejmenší 

nároky organizační, finanční. Prováděná s využitím informačních a komunikačních 

technologií pro shromažďování podkladů, práci snimi, jejich vyhodnocování i 

archivování. Nástroje, které byly vybrány, poskytují s nejmenším vynaložením sil 

největší informační výtěžnost. Organizace procesuje předvídatelná, rozložená po celé 

roční, či dvouleté období. Využitá pro rozvoj týmové spolupráce, pro rozvoj školy a 

růst kvality vzdělávání. Celkově vedená pod heslem „Za málo peněz mnoho muziky". 
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2.2 Postupy autoevaluace školy 

2.2.1 Oblasti autoevaluace 

- podmínky ke vzdělávání 

- průběh vzdělávání 

- podpora žáků a studentů školy, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných 

vztahů školy žáků a rodičů 

- výsledky vzdělávání žáků a studentů 

- řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků 

- úroveň výsledků práce školy 

školní vzdělávací program 

Uvedené oblasti jsou velmi obecné (pravděpodobně záměrně, aby si každá 

škola „ mohla najít to své"). Je nutné podotknout, že všechny legislativně vymezené 

oblasti jsou pro školy závazné, ale v jakém rozsahu ( či v jakých a v kolika 

suboblastech), to není nikde stanoveno. 

Např. do oblasti „průběhu vzdělávání" spadají záležitosti, tedy suboblasti jako: 

průběžné hodnocení žáků včetně výchovných opatření; kvalita práce učitelů; 

spokojenost rodičů s výukou; využívání didaktické techniky, pomůcek, knihovny, 

počítačů; vztahy mezi lidmi ve škole; způsoby rozhodování na různých úrovních 

školy; klima školy; kultura školy a mnohé další. I toto „zúžení" však nemusí být pro 

evaluační procesy dostačující - i do problematiky kvalita práce učitelů spadají 

záležitosti jako kvalita příprav učitele, kvalita reálné výuky, kvalita práce mimo 
1 "í 

vyučování, včetně způsobů spolupráce s rodiči a dalšími partnery školy. 

Pro vnitřní evaluaci by si škola měla zvolit takové oblasti, v nichž by měla 

kvalitu práce zlepšit, nebo ty, u nichž je dobré kvalitu udržet. Lze také vybrat oblasti, 

pro které má škola již určitým způsobem ověřené nástroje (již vytvořené dotazníky ke 

zjištění kultury školy, výsledky z hodnotících testů aj.). 

2.2.2 Cíle a kritéria autoevaluace 

Cílem je zajistit aktuální informace o stavu školy a tím získat podklady pro 

plánování a realizaci dalšího rozvoje školy. Tím škola dává najevo o co chce usilovat. 

13 Vašťatková,J. Úvod do autoevaluace školy Olomouc: Pdf UP, 2006. ISBN 80-244-1422-8 
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Aby škola plnila to, co si stanovila, doporučuje se využívat jednoduchou pomůcku, 

pravidlo „SMART" (v překladu „chytré"). Cíle by podle tohoto pravidla měly být: 

Specifíc (specifické), Measurable (měřitelné), Achiavable (dosažitelné, reálné), 

Relevant (relevantní, důležité), Timed (časově vymezené/termínované). 

Z jednotlivých bodů tohoto pravidla je zřejmé, že cíle autoevaluace si musí stanovit 

pedagogové sami. Jinak pro ně nebudou relevantní ani dosažitelné. Po stanovení cílů 

je neméně důležité vytvořit si systém kritérií, která nám napomáhají charakterizovat 

stanovený jev a vyhodnotit, zda byly stanovené cíle naplněny, či nikoliv. Kritéria 

autoevaluace jsou stanovována pro jednotlivé dílčí cíle, které si škola stanovuje (jsou 

stanoveny v rámcovém vzdělávacím programu školy). Určují kvalitu ve zvolené 

oblasti, charakterizují žádoucí stav. Tak jako u oblastí, tak i u kritérií lze stanovit 

několik částí, tj. subkritérií. Tato stanovená kritéria a subkritéria umožňují následně 

zvolit konkrétní indikátory sloužící jako „vodítko", pomocí kterých bude úroveň 

dosažených cílů prokazatelná. Indikátory jsou určitým způsobem měřitelné 

(statistické) údaje a vypovídají o současném stavu sledovaného jevu. 

Kritéria a indikátory musí být zvoleny ještě před začátkem celého procesu 

autoevaluace, jinak budou zjištěné výsledky bezvýznamné. 

2.2.3 Metody autoevaluace 

Pro proces autoevaluace je možno využít běžných forem práce s žáky (ve 

vyučování), s pedagogy (pedagogické rady), s rodiči (třídní schůzky, rada školy, 

konzultace), nebo volit podle potřeby specifické formy (semináře, dílny, výjezdy 

apod.). 

Pro oblast vědomosti žáků můžeme kombinovat didaktické testy, analýzu 

prací žáků, diskusi, pozorování vyučování. 

Pro oblast dovedností a kompetencí jsou vhodné rozhovory, analýza prací 

žáků, inscenační metody, práce v terénu, řešení problémů. 

Pro oblast hodnot a postojů můžeme využít projektivní metody, diskusi, 

dotazníky apod. - jejich objektivita však může být vzhledem k povaze zkoumaného 

jevu sporná (nezměřitelná). 
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Výsledky autoevaluace nebudou vždy přinášet srovnatelné výstupy, budou 

sloužit především pro sebereflexi dané školy a její vlastní zpětnou vazbu, ukáží 

možnosti zefektivnění práce dané školy a kvalitu školou poskytovaného vzdělání.14 

V následujících odstavcích jsou popsány evaluační činnosti a metody, které 

jsou pro danou činnost vhodné, přičemž možné jsou i další varianty. 

Dotazování 

Je nerozšířenější evaluační činností. Cílem hodnotících aktivit je nalézt 

nejlepší možné odpovědi na problematické otázky. Stejně jako při výuce můžeme 

použít při dotazování formu ústní i písemnou. 

Ústní dotazování: rozhovor je metoda, při níž je mluvené slovo hlavním zdrojem 

informací a má široké spektrum možných odpovědí. Slouží k získání podrobných 

informací k určitým otázkám. Využíváme je tam, kde potřebujeme rychle získat 

přehled o postoji osob k určité situaci. 

Písemné dotazování: dotazník patří mezi zdánlivě nejjednodušší a nejobvyklejší 

metody evaluace, neboť jím lze oslovit různorodou škálu adresátů. Používá se ke 

sběru více či méně standardizovaných informací, které lze snadno porovnávat. 

Velkou výhodou dotazníku je důvěrnost a anonymita, která umožňuje žákům, 

učitelům nebo rodičům být otevření, a to beze strachu a případných represí. 

Průzkum/anketa je specifický v tom, že osoba, která jej provádí, hraje aktivní roli při 

shromažďování dat. Je to sběr informací, které lze hledat v nejrůznějších sférách 

všedního života (ve škole a okolo ní). Průzkum slouží k získávání údajů, které 

vysvětlují určité aspekty školního života nebo výuky. 

Deník - vedení denních záznamů. Zaznamenáme-li v deníku události, které se stanou 

během stanoveného časového období ve škole, můžeme například lépe sledovat 

14Karel Rýdl, Viola Horská, Markéta Dvořáková, Petr Roupec, Sebehodnocení školy Agentura 
STROM 
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pokrok a rozvoj konkrétního žáka. Je to cenný nástroj ke zjišťování toho, jak lidé dělí 

svůj čas mezi různé aktivity. 

Silové pole - analýza silového pole se používá k průzkumu dynamických „sil", které 

proti sobě působí - ve směru k dosažení cíle nebo proti tomuto směru. Údaje získané 

autoevaluací často naznačují, že při procesu rozvoje školy působí protisměrné síly. 

Pozorování 

Pozorování je cílevědomé, plánovité a soustavné vnímání jevů a procesů, 

které směřuje k odhalení podstatných souvislostí a vztahů sledované skutečnosti. 

Shromažďování dat prostřednictvím pozorování se hodí jako úvod do autoevaluace, 

neboť nevyžaduje mnoho pomocného materiálu. Kromě toho je pozorování chápáno i 

jako prostředek vzdělávání učitelů. 

Vzájemné hospitace, resp. vzájemné pozorování kolegů je metoda, kterou pro svou 

autoevaluaci může využít nemálo škol. Klíčem k úspěchu takové strategie je důvěra, 

čestné jednání, plánování, výběr pozorovaného jevu a zpětná vazba, která se nebojí 

jak potvrdit správné přístupy, tak zpochybnit přístupy diskutabilní. 

Pozorování žáky - tato metoda byla použita v řadě zemí a v nejrůznějších obměnách. 

V některých případech navrhovali sami žáci svůj harmonogram pozorování, v jiných 

případech spolupracovali s učiteli. Tuto formu evaluace žáci obecně velmi vítali a 

vyjádřili se, že pozorování prohloubilo povědomí žáků o roli a úkolech učitele, stejně 

jako o napětí mezi vyučujícím (tím, co činí učitel) a učením (tím, co činí žák). 

Stínování (tj. shadowing) je jistá forma pozorování. Pozorovatel funguje jako stín 

žáka, učitele nebo jiné osoby z vedení školy a po určité časové období příslušnou 

osobu sleduje. Tuto metodu lze využít k soustředění pozornosti na jednotlivou osobu 

nebo menší skupinu. Z etických důvodů je důležité předem informovat stínované 

osoby o tom, jak tato evaluační činnost bude probíhat a jaký má smysl. 

Stanovování priorit 

Rychlé třídění, tato metoda spočívá v řazení výroků, které jsou zpravidla 

napsány na kartičkách (jeden výrok na každé kartičce). Umožňuje nahlédnout do 
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toho, podle jakých kritérií volí jedinec nebo skupina názory a komentáře k určitým 

aspektům. Výhoda oproti jiným metodám založeným na písemných materiálech je 

spolupráce interaktivní a zábavnější formou. Rychlé třídění umožňuje poznat, jaká 

vhodná opatření pro další rozvoj preferují jednotlivci i skupiny lidí. 

Rychlé třídění s řazením priorit, tento postup se od předchozího liší tím, že 

jednotlivci nebo skupiny řadí kartičky s určitými výroky podle priorit, které s výroky 

na kartičkách souvisejí. Je-li třeba učinit určité rozhodnutí, pomůže tato metoda 

k rychlému zjištění, jaké priority mají zainteresovaní jednotlivci nebo skupiny. 

Jelikož jsou po ukončení činnosti výsledky všem přístupné, lze rozhodovat o dalších 

krocích velmi operativně. 

Sběr dat 

V každé organizaci existuje velké množství dokumentů, jejichž analýza může 

velmi dobře posloužit účelům autoevaluace. Výsledky zpravidla umožňují pohlédnout 

na zkoumané aspekty zblízka a velmi účelně. 

Rozbor dokumentů - mnohdy je na školách dostatek starších dokumentů, které 

mohou mít pro autoevaluaci nenahraditelnou hodnotu. Od počátku je třeba přesně 

vědět, co hodlá škola zjistit, neboť analýza starších dokumentů je většinou časově 

náročná. Informačními zdroji pro obsahový rozbor dokumentů mohou být: 

dokumentace školy (včetně individuálně vedených záznamů - např. písemných 

příprav na hodinu), portfolia, deníky, kroniky, fota, videdokumentace, výstřižky 

z tisku, hodnotící zprávy (ze strany ČŠI, zřizovatele, výroční zprávy, zprávy o 

hospodaření školy), zprávy v médiích, koncepční a strategické dokumenty apod. 

Portfolio je sbírka dokumentů či výrobků, které poskytují přehled o školních i 

mimoškolních výkonech jednotlivce nebo skupiny. Podobně jako umělci mohou i 

žáci sestavovat portfolia svých děl, tj. prezentovat své schopnosti a výkony. Portfolio 

může vypovídat o školních výkonech žáka velmi komplexně a do hloubky. 
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Diskuse 

Diskuse je formou komunikace, která najde uplatnění při většině 

sebehodnotících činností, neboť bez ní by nebyl možný proces konfrontace 

stanovisek. 

Kolegiátní hodnocení je formalizovaný způsob vzájemné výměny odborných 

poznatků o práci učitelů v rámci jedné školy (příp. i nad rámec). Učitelé mají mnoho 

profesních znalostí, jejichž uplatnění je však mnohdy omezeno na školní třídu. 

Autoevaluační proces může zkoumat tyto individualizované znalosti prostřednictvím 

konfrontace různých postupů, zvyklostí a aktivit, jak je ze svých pohledů vidí různí 

aktéři školního života. Souhlas i nesouhlas kolegů se pak stává motivací k novému 

pohledu vpřed. 

Ohnisková skupina se sestavuje ke zjištění názoru skupiny osob na určité 

téma. Názor pak tvoří reprezentační stanovisko okruhu lidí, k němuž tyto osoby 

přináleží. Pracovní skupiny sestávají z šesti až dvaceti osob, které představují 

komplexní názorové spektrum. Tato strategie, kterou běžně využívají marketingové 

firmy i politická uskupení, je úsporná a účinná. Poskytuje kvalitní data a umožňuje 

velmi konkrétní sondáž názorů. Její nevýhodou může být menší spolehlivost než 

například u dotazníků, které pracují s širším a zřejmě reprezentativnějším vzorkem 

respondentů. 

Dramatizace 

Dramatizace je znázornění určitých scén, prožitků nebo představ. Je 

významnou metodou identifikace témat, která mají být podrobena dalšímu zkoumání 

a hodnocení. 

Hraní rolí je vžitý název pro činnost, při níž se uplatňuje lidská schopnost 

předvádět určité situace. Hraní rolí může být jak metodou hodnocení, tak součástí 

následné strategie. Jako evaluační nástroj není obvyklé, ale může být účinné. Hraní 

rolí mohou využívat žáci i učitelé. 

Vyprávění příběhu má dlouhou tradici, udržuje při životě minulost, ale má 

více společného s osobní interpretací vypravěče než s přesným tlumočením 
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skutečností. Příběhy, kterě využijeme za účelem hodnocení, nejsou hovory, jaké lidé 

běžně vedou pro ukrácení času. Představují vyprávění strukturované do formálního 

rámce, jehož podoba samozřejmě odpovídá tomu, k čemu hodláme vyprávění využít. 

Měření 

Tato část se věnuje metodám práce s kvantitativními ukazateli. 

Indikátory jsou statistické údaje, které určitým způsobem vypovídají o stavu 

školy a představují objektivní argumenty pro rozhodování. Vzdělávací indikátory 

poskytují důležité informace o aktivním fungování vzdělávacího systému a naznačují, 

zda dochází k jeho zkvalitňování, nebo zda naopak hrozí potíže. 

Měření školních výkonů v českém prostředí spočívá v zatím prakticky moc 

neužívaném sledování přidané hodnoty školy. Ukazatelé přidané hodnoty umožňují 

sledovat školu z hlediska individuálních výkonů - zlepšení každého jedince, za 

kterého je škola sama odpovědná. Výpočet přidané hodnoty obvykle provádějí externí 

agentury, neboť jde o časově náročnou a odbornou činnost. 

Zobrazování 

Evaluace pomocí obrazu - obrazy lze využít jako neverbální nástroj 

hodnocení. Jako takové mohou posloužit jak obrazy vytvořené účastníky evaluačního 

procesu (např. dětské kresby), tak komerční obrazy (např. vyobrazení v časopisech). 

Slouží tam, kde je obtížné využít jako prostředek hodnocení řeč. Vyjádřit 

prostřednictvím obrazu svůj pohled na školu, učitele a vzájemné vztahy, znamená 

demonstrovat své pocity způsobem, jaký jiná média neumožňují. Reflektovat pomocí 

kresby určité aspekty osobního a profesního života mohou děti i dospělí. 

Evaluace pomocí fotografie a videozáznamu. Fotoaparát nebo videokamera se 

používají tam, kde je pro účely hodnocení důležité zachovat obrazový materiál, který 

se vztahuje k určitým aspektům života školy. Žáci pomocí fotografie nebo 

videozáznamu mohou prozkoumat kulturu školy. Dokumenty přinášejí jiná svědectví, 

než jaká může poskytnout verbální výpověď nebo vyplnění dotazníku. Tato evaluační 

metoda předpokládá volný pohyb žáků po školní budově. Pro její úspěch je žádoucí 

cílevědomá příprava a stanovení jasných pravidel této metody autoevaluace. 
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Vedení diáře 

Diář je písemný záznam, ve kterém jsou zachyceny profesní i osobní 

zkušenosti učitele nebo žáka. Pravidelným záznamem pozorovaných skutečností, 

prožitků, pocitů a myšlenek je diář pro žáky i učitele cenným nástrojem, který lze 

v určitých intervalech společně reflektovat. 

Žákům vedení diáře pomáhá vyjadřovat pocity a myšlenky, také je učí sebereflexi a 

sebepoznání, vede je ke schopnosti popisovat důležité události vlastními slovy. 

Obdobně si mohou vést i učitelé svůj profesní diář, který jim umožní sledovat po 

určité období některý aspekt práce. Zápisky jsou soukromé a nepíší se pro jiného 

čtenáře. 

Zhotovení profilu 

Profil zviditelňuje vztah mezi různými faktory, osobami nebo institucemi. 

Může vyjadřovat blízkost nebo odstup, důležitost nebo status určitého vztahu. 

Většinou bývá ve formě nákresu, který redukuje složitou strukturu na graficky 

srozumitelný formát. Slouží k vizuálnímu znázornění postojů různých skupin aktérů 

školního života a jejich vzájemných vztahů.15 

2.2.4 Časové rozvržení autoevaluačních činností 

Předpokladem pro to, aby autoevaluace byla řízeným a předvídatelným 

procesem je její rozložení v čase. Před stanovením harmonogramu autoevaluačních 

činností by mělo dojít k rozhodnutí, zda provádět vlastní hodnocení školy za jeden 

školní rok nebo za dva roky. Čím pečlivěji je sestaven, tím snazší bude řídit proces 

jeho uvedení do praxe. Autoevaluační proces probíhá na každé škole individuálně, 

proto si musí konkrétní škola sama promyslet a zvolit svůj vlastní postup, který bude 

nejlépe odpovídat její praxi. Harmonogram by měl být společně dohodnut, zveřejněn, 

průběžně kontrolován a vyhodnocován. Při přípravě harmonogramu autoevaluačních 

činností nám může pomoci uvědomění si tří základních fází procesu: přípravná fáze, 

realizace, interpretace. 

15 John MacBeath, Michael Schratz, Denis Meuret, Lars Jakobsen a kol.: Serena aneb Autoevaluace 
škol v Evropě 
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V přípravné fázi probíhá zejména - formulování vizí, rozhodnutí, projednání 

a zveřejnění, tvorba harmonogramu, stanovování priorit, příprava pracovníků školy, 

příprava organizace, materiální a technické zajištění procesu. 

V realizační fázi, která by měla být nejdelší, probíhají postupně jednotlivé 

naplánované činnosti, uplatňují se dohodnuté postupy a nástroje, shromažďují se 

podklady, které byly získány použitím dohodnutých nástrojů. Celý proces je průběžně 

řízen a vyhodnocován. Včas jsou prováděny korekce, kterými vedení reaguje na 

neočekávané vlivy. 

Interpretační fáze představuje završení celého procesu a její přílišné zkrácení 

nebo dokonce vypuštění, je jedním z vážných rizik a chyb. V této fázi dojde k využití 

informací, které byly získány ve fázi předchozí.16 

2.2.5 Závěrečná autoevaluační zpráva 

Zprávu lze považovat za reflexi vývoje, který byl učiněn v určitém 

stanoveném časovém intervalu. Umožňuje diskusi o tom, zda bylo dosaženo 

stanovených cílů a s jakými výsledky. Poukazuje i na ty cíle, kterých dosaženo 

nebylo. Dává příležitost pro konstruktivní analýzu obtíží a formuluje strategii pro 

budoucí aktivity. Umožňuje tedy i pohled dopředu, umožňuje další plánování. 

V závěrečné autoevaluační zprávě by mělo být obsaženo: 

1. údaje o škole (velikost školy, jak je situovaná 

v lokalitě a krajině, co z toho pro ni vyplývá; 

uspořádání a vybavení školy, využitelnost 

přilehlých prostor, okolí apod.), místní zvláštnosti 

a tradice, mimořádné zdroje přírodní, kulturní, 

materiální, lidské (s čím může škola počítat), 

2. počty žáků, počty pedagogických pracovníků 

(aprobace, vzdělání apod.); sociodemografícké a 

16 www.rvp.cz. AUTOEVALUACE, výběr příspěvků 
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socioprofesní charakteristiky pedagogického 

sboru (struktura podle věku, pohlaví, stavu apod.), 

3. vztahy mezi lidmi ve škole, vztahy mezi školou a 

veřejností (rodiči a jinými sociálními partnery 

v okolí školy a v obci), rozvoj jejich vzájemné 

spolupráce, o koho se škola může opřít, 

4. organizace školy, její vzdělávací program a 

vyučovací metody, příp. odlišnost od jiných škol, 

silné a slabé stránky školy, 

5. zhodnocení rámcové koncepce autoevaluace školy 

na začátku sběru relevantních dat, 

6. k jakým výsledkům škola dospěla prostřednictvím 

autoevaluace, jaké problémy zjistila, 

7. jaká opatření škola přijala ve vztahu k aktuálním 

problémům a jakými způsoby se je pokusí řešit 

v budoucnu. 

Učitelé jsou přirození evaluátoři. Povaha a složitost učitelského povolání 

způsobuje, že učitelé jsou každodenně zapojeni do autoevaluačních aktivit, 

přezkoumávání vlastní práce a práce žáků a do změn jejich praktik. Pro povolání 

učitele, stejně jako pro mnoho jiných, je provádění kritické a systematické reflexe 

jádrem skutečné profesionality. 
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3. MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLY V PROCESU AUTOEVALUACE 

Málotřídní školy jsou jedním z organizačních typů základních škol nejen 

v České republice, ale i v mnoha jiných státech světa. Pro málotřídní školy se 

v cizojazyčné literatuře používají pojmy malá škola - angl. small school, případně 

with multi-age, multi-grade nebo composite classes; něm. die Zwergschule, kleine 

Grundschule, někdy zpřesněno mit Klassen mit mehreren Schulstufen; franc. petit 

école primaire. Vzhledem k demografickému vývoji a úbytku dětské populace, ke 

kterému dochází v celé Evropě, lze očekávat, že tyto školy zůstanou i nadále součástí 

evropské školské sítě, mohou se dokonce stát i městským fenoménem. 

V českém školství se od roku 2001 projevují vlivy decentralizace státní správy 

a samosprávy. Jeho řízení je realizováno ve třech úrovních. 

Národní úroveň reprezentuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které se 

stará zejména o strategické plánování a řízení školství, o pravidla jeho financování a 

dohled nad kvalitou pedagogických procesů (vykonává Česká školní inspekce). 

Nově vznikla úroveň regionální (krajská), která dostala samosprávné funkce v oblasti 

řízení sítě středních škol a školských zařízení, a správní funkce vykonává vůči školám 

základním a mateřským. 

Na úrovni místní došlo k velkému posílení autonomie. Obce mohou zřizovat vlastní 

mateřské a základní školy, případně některá další školská zařízení (školní družiny, 

školní jídelny...), nebo musí zajistit docházku žáků ve věku povinné školní docházky 

( 6 - 1 5 let) do základní školy, kterou zřizuje jiná obec. Obce tedy výrazně ovlivňují 

fungování málotřídních škol. 

Přesto, že těchto škol je v ČR mnoho, český pedagogický výzkum jim 

nevěnuje cílenou pozornost. Na venkově se škola řadí k významným faktorům 

ovlivňujícím sociální prostředí, které zahrnuje dále kontext rodiny, sousedství, 

komunity, včetně podpůrných organizací a spolků. Venkovské obce mají z hlediska 

vybavenosti výrazně horší podmínky pro společenský život než města. Školy tak mají 

potenciál stát se přirozeným centrem sociálního života v obci. 
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Málotřídní školy, které tvoří asi jednu třetinu všech základních škol (Tabulka 

č.l), mají své specifické postavení mezi ostatními základními školami. S tímto 

postavením souvisí i odlišné podmínky pro tvorbu zpracování školních vzdělávacích 

programů a následně autoevaluace školy. 

Tabulka č. 1; Počty málotřídních škol v České republice ve školním roce 2006/07 

Z celkového počtu 3 723 základních škol je 1 350 málotřídních 

Podle krajů 
Jihočeský kraj 154 75 Pardubický kraj 130 101 

Jihomoravský kraj 250 192 Plzeňský kraj 127 76 

Karlovarský kraj 74 24 Hlavní město Praha 198 17 

Královéhradecký kraj 128 116 Středočeský kraj 272 195 

Liberecký kraj 136 41 Ústecký kraj 200 43 

Moravskoslezský kraj 286 127 Kraj Vysočina 134 116 

Olomoucký kraj 149 129 Zlínský kraj 135 98 

Jedná se o školy s 1. stupněm vzdělávání, které vzhledem k nízkému počtu 

žáků (dle § 4 Vyhlášky č. 48/2005 MŠMT - počty žáků ve školách a třídách) 

nemohou vyučovat každý ročník v samostatné třídě. Výuka tedy probíhá ve třídách se 

spojenými ročníky. Podle velikosti školy mohou vznikat školy jedno, dvoj, troj i 

čtyřtřídní, ve kterých se učí žáci 1 . - 5 . ročníku. Nelze hovořit o jednotném typu 

málotřídní školy, protože školy musí reagovat na aktuální počet žáků v každém 

školním roce. V některých školách jsou např. vzděláváni žáci 1 . - 5 . ročníku pouze ve 

dvou třídách, v některých školách chybí žáci některých ročníků, protože vdaný 

školní rok nikdo do 1. ročníku nenastoupil. Spojování jednotlivých ročníků do tříd 

nebývá trvalé, může se každoročně měnit s ohledem na optimální počty žáků 

v jednotlivých třídách. Tyto třídy se pak označují jako spojené ročníky nebo také 

kombinované třídy. 

Málotřídní školy pracují v odlišných podmínkách než školy plně organizované. Jde 

většinou o venkovské školy, do kterých se žáci sjíždějí ze spádových oblastí. 

Vyučování i mimoškolní činnost se přizpůsobují dopravnímu spojení, které nebývá 

vždy vyhovující. Organizaci vyučování ovlivňují také ekonomické podmínky, které 

neumožňují ředitelům škol přijímat optimální počet učitelů. Málo početné 
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pedagogické sbory (v ideálním případě 4-5 učitelů včetně ředitele) zajišťují často 

také mimoškolní činnost i činnost školní družiny. 

Některé málotřídní školy nemají dostačující vybavení a prostory, chybí 

dostupné tělocvičny, odborné pracovny apod. Mohou však nabídnout žákům větší 

individuální přístup ve výuce i mimo ni a podílet se tak na rozvíjení osobnosti žáka 

podle jeho konkrétních potřeb a zájmů. Velmi pozitivní je rovněž spolupráce starších 

žáků s žáky mladšími i převažující kooperativní vztahy v rámci jedné třídy, což velice 

dobře umožňuje právě spojení několika ročníků v jedné třídě. Je tedy jisté, že 

specifika výuky v málotřídních školách mají předpoklady k naplňování záměrů nové 

školské reformy. 

Ředitelé málotřídních škol mají pravidelnou zkušenost s výukou a znají děti, 

jsou členy týmu a řídí školu zevnitř. Mají omezené možnosti delegovat práci, také 

málo času na řízení a administrativu. Schází jim pomocný personál, hůře se vytvářejí 

vertikální vztahy. Hrozí jim riziko přetížení a únavy a mají málo času na 

autoevaluaci. Dobrý ředitel a vedení školy usilují o to, aby jejich práce měla kvalitní 

koncepci. Takováto koncepce je zpravidla vyhodnocována a na základě tohoto 

vyhodnocení jsou přijímána opatření pro další období. Autoevaluace je tedy jeden ze 

způsobů, kterým lze zajišťovat trvalý růst a zajištění kvality vzdělávání. Není přesný 

recept, jak autoevaluaci provádět, každá školami hledá svou vlastní cestu. 
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4. ŠETŘENÍ KE ZJIŠTĚNÍ ÚROVNĚ AUTOEVALUACE 
V MALOTŘÍDNÍCH ŠKOLÁCH 

1. Cíl šetření 

Výzkum a školská politika poukazují na to, aby školy byly odpovědné za 

kvalitu své práce a aby z této práce skládaly účty. Autoevaluace je jakýmsi zahájením 

změn, na kterých se lidé ve škole shodnou. Zhodnotit řady typických situací 

provázejících vstup autoevaluace do školy - počáteční nepochopení, pochybnosti, 

nedůvěra i další průvodní jevy. Vytvořit postupy málotřídních škol při realizaci 

projektu autoevaluace. Vybrat oblasti podle důležitosti autoevaluace. 

K vlastnímu šetření byly využity 2 výzkumné sondy: 

a) jaká je úroveň projektů autoevaluace v málotřídních školách 

b) zjištění procesu autoevaluace - nástroje, použití, zapojení pracovníků školy do 

procesu... 

Dotazník byl rozeslán prostřednictvím internetu na málotřídní školy v oblasti 

Krkonoš a Podkrkonoší. 

Zadání jednotlivých otázek dotazníků. 

Úvodní část obou dotazníků je stejná, tvořena tabulkou: 

Vaše pracovní zařazení 

Ředitel 

Zástupce ředitele 

Učitel 

Identifikace školy 

Málotřídní škola 

Sloučená ZŠ + MŠ 

ZŠ s odloučeným pracovištěm 

Počet tříd ZŠ 

Počet ročníků 

Počet dětí ZŠ 

Počet tříd MŠ 

Počet dětí MS 

Počet pedagogů ZŠ 

Počet pedagogů MS 

Počet nepedagogů 
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Zjištěné údaje umožnily utvořit si obraz o stávajících podmínkách 

málotřídních škol. Při jakém počtu pedagogů dochází k výuce žáků. Kolik pedagogů 

se přibližně podílelo na tvorbě autoevaluace. Kdo ze zaměstnanců (podle pracovního 

zařazení) tvořil autoevaluaci. 

4.1 Dotazník „A" 

V dotazníku „A" bylo respondentům nabídnuto deset uzavřených otázek, ve 

kterých šlo především o zjištění současného stavu autoevaluace na školách a tři 

otázky otevřené, ve kterých mohou respondenti vyjádřit své názory i názory svých 

1 — rozhodně ano 

2 - spíše ano 

3 - spíše ne 

4 - rozhodně ne 

nevyplněný řádek -

neumím posoudit 

kolegu. 

1 Má vaše škola vypracovanou autoevaluaci ? 1 2 3 4 

2 Máte vypracován autoevaluační plán? 

3 Stanovilo vedení školy jasné autoevaluační cíle? 

4 Pracoval na autoevaluaci vedoucí pracovník ? 

5 Pracovala na tvorbě pověřená osoba? 

6 Tvořil autoevaluaci kolektiv pracovníků? 

7 Je kladen důraz na to, aby hodnocení nebylo 

subjektivní, ale založené na faktech? 

8 Dbáte na autoevaluaci vlastní práce pedagogů? 

9 Vedete žáky k vlastnímu sebehodnocení? 

10 Pracujete s výsledky autoevaluace? 

11. otázka: Informovanost o autoevaluaci 

Jakým způsobem jste získali informace o tvorbě autoevaluace školy? 

a) formou seminářů 

b) pomocí odborné literatury 

c) žádným 

d) jiným - popište jakým: 

Cílem této otázky bylo zjištění, jak byli pedagogové informováni o 

autoevaluaci. Jak se sami vzdělávali v této oblasti. 

12. otázka: Oblasti autoevaluace - důležitost, výběr 

Jaké oblasti autoevaluace jsou pro vaši školu nejdůležitější? 

a) podmínky ke vzdělávání 

b) průběh vzdělávání 
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c) podpora žáků a studentů školy, spolupráce s rodiči 

d) výsledky vzdělávání žáků 

e) řízení školy, kvalita personální práce 

f) úroveň výsledků práce školy 

g) ŠVP 

h) Jiné - jaké: 

Oblasti autoevaluace jsou stanoveny Vyhláškou 15/2005 Sb., respondenti si 

podle vlastního úsudku a podle charakteru školy mají možnost zvolit oblast, nebo 

několik oblastí, které jsou pro jejich školu nejdůležitější. 

13. otázka: Důležitost autoevaluace 

Považujete autoevaluaci školy za důležitou? 

a) ano 

b) ne 

Pokud ano, proč? 

Pokud ne, proč? 

Tato otázka je důležitá pro vyhodnocení šetření. Respondenti mohou otevřeně 

vyjádřit svůj názor na tvorbu autoevaluace. 

4.2 Dotazník „B" 
Dotazník „B" má za úkol v jedenácti konkrétnějších otázkách objasnit 

postupy tvorby tohoto projektu autoevaluace. Některé otázky jsou shodné 

s dotazníkem „A". 

1) Jakým způsobem jste získali informace o tvorbě autoevaluace školy? 

2) Při tvorbě autoevaluace jste: a) pracovali s výsledky testů 
b) pracovali podle vlastního uvážení 

c) pracovali podle předem vypracovaného plánu 
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3) Při stanovení cílů autoevaluace jste: a) pracoval sám 

b) stanovili zaměstnanci 

c) požili pravidlo „SMART" 

4) Autoevaluacijste vypracovával a) sám 

b) pověřená osoba 

c) s kolegy 

5) Jaké oblasti autoevaluace jsou pro vaši školu nejdůležitější? 

Respondenti vybrali ze stanovených oblastí (Vyhláška 15/2005 Sb.) 

6) Jaké z evaluačních činností a metod jste nejvíce využívali? 

a) dotazování 

b) pozorování 

c) stanovování priorit 

d) sběr dat 

e) diskuse 

f ) dramatizace 

g) měření 

h) zobrazování 

i) vedení diáře 

j) zhotovení profilu 

7) Autoevaluaci vlastní práce: a) provádějí pedagogové sami 

b) jsou hodnoceni vedením školy 

8) Pokud pedagogové provádějí hodnocení sami, máte stanovena kritéria?: ano x 

ne 

9) Vedete žáky k sebehodnocení: ano x ne 

Pokud ano, jak? 

10) Výsledky autoevaluace využíváte: ano x ne 

Pokud ano, jak? 

11) Považujete autoevaluaci školy za důležitou: ano x ne 

Pokud ano, proč? 

Pokud ne, proč? 
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Údaje vyplývající z dotazníků umožní vytvořit náhled na obtíže při tvorbě 

evaluačních plánů, sledovat, do jaké míry jednotlivé školy k procesu autoevaluace 

přistupují, zda se s ním ztotožnily a zda s ním souhlasí. 

4.3 Výsledky šetření 
Osloveno bylo 50 málotřídních škol, které se nacházejí v oblasti Krkonoš a 

Podkrkonoší. Částečně z Libereckého kraje a Královéhradeckého kraje. Polovina 

dotazníků „A" a polovina dotazníků „B". 

„A" - vráceno 1 3 - 1 vyřazen 

„B" - vráceno 15 

Do vyhodnocení bylo zařazeno 28 dotazníků, což je 56 % návratnost. 

4.3.1 Hodnocení úvodních částí dotazníků „A" a „B" 

Z této části byly vybrány informace, které se bezprostředně týkají 

autoevaluace málotřídních škol. 

V úvodní části dotazníku byly použity obecné informace, ze kterých budeme v 

průběhu celého výzkumu vycházet. 

Identifikace školy 

Malotřídní školy 5 

Malotřídní školy sloučené (MŠ a ZŠ) 23 
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14 

12 

10 

8 
• 

6 

4 

2 • 

Struktury malotřídních škol 
Počet pedagogů 

• Školy 
^ o Pedagogové 

Jednotřídky Dvoutřídky Trojtřidky Čtyřtřídky Pětitřídky 

Typy tříd 

Školy Pedagogové 

Jednotřídky 7 2 

Dvoutřídky 13 3 

Trojtřidky 5 4 

Čtyřtřídky 2 5 

Pětitřídky 1 7 
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•g 
to 
tu >o o D. 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 

Počty tříd s ročníky 

jeden dva tři 

Ročniky 

čtyři pět 

• Jednotř. 
C3 Dvoutř. 
• Trojtř. 
• Čtyřtř. 
• Rštitř. 

Jednotř. Dvoutř. Trojtř. Čtyřtř. Pětitř. 

tři 1 0 0 0 0 
čtyři 4 4 0 0 0 
pět 2 9 5 2 1 

Z výše uvedeného grafu i tabulky lze zjistit, že jsou v malotřídních školách 

v jedné třídě minimálně tři ročníky. 
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Počty dětí v malotřídních ZŠ 
14 

• H B 

I 

I Počty škol 

I • • 
Do 20 Do 30 Do 40 Do 50 Nad 50 

Počet dětí 

Počet dětí Počty škol 

Do 20 12 

Do 30 7 

Do 40 4 

Do 50 2 

Nad 50 3 

4.3.2 Vyhodnocení dotazníku „A" 

Vyhodnocení uzavřených otázek dotazníku „A" 

1 2 3 4 
rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne 

počet odpovědi 

1.ot. 8 5 0 0 

2.ot. 6 2 4 1 

3.ot. 4 7 2 0 

4.ot. 12 1 0 0 

5.ot. 2 0 2 18, 7 

6.ot. 3 6 0 4 

7.ot. 6 6 2 14.21 0 

8.ot. 5 5 1 2 18,18°/ 

9.ot. 5 7 1 0 

10.ot. 2 5 6 0 
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Vyhodnocením uzavřených otázek dotazníku „A" lze konstatovat, že 

autoevaluaci mají dotazované málotřídní školy vypracovanou. Ovšem někteří 

dotazovaní odpověděli „spíše ano", z čehož lze usoudit, že si svou autoevaluaci 

nejsou jisti. 

Jen některé školy postupovaly podle předem vypracovaných plánů a jasně 

stanovených cílů. 

Téměř ve všech školách vypracovával autoevaluaci pouze vedoucí pracovník. 

Pedagogové se snažili hodnotit vlastní práci, na některých školách se tímto 

problémem nezabývali, více vlastní hodnocení využívali u žáků. 

Vyhodnocení otevřených otázek dotazníku „A" 

A B C D 
počet odpovědi 

11.ot. 10 8 0 0 

Informace o autoevaluaci získávali zaměstnanci škol převážně z účasti na 

seminářích a prostřednictvím odborné literatury. 

A B C D E F G H 
počet odpovědí 

12.ot. 9 8 9 9 8 9 5 0 

Nejdůležitější jsou pro školy v rámci autoevaluace tyto oblasti: 

- výsledky vzdělávání žáků 

oblast podmínek ke vzdělávání 

- podpora žáků školy, spolupráce s rodiči, úroveň výsledků práce školy. 

ANO NE 
13.ot. 10 2 

Většina respondentů se shodla, že je autoevaluace důležitá, protože je to nutí 

k zamyšlení nad svou prací, vyvarují se chyb v další práci. Z dotazníků vyplynulo, že 

pedagogové vidí autoevaluaci jako zpětnou vazbu jejich celodenní práce, která slouží 

k navržení dalších postupů. Prostřednictvím autoevaluace je škola vedena vpřed, tím 

správným směrem, který si stanovila. Jasně jsou vysloveny klady, ale hlavně 
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nedostatky práce. Také v některých případech byl vysloven názor, že se hodnotilo 

vždy, ale teď více se papíruje. 

4.3.3 Vyhodnocení dotazníku „B" 

Vyhodnocení otázek dotazníku „B" 

a b c d e f g h i i 
počet od povědí 

1.0t. 
8 
53.33% 

9 
0 

1 
6.66% 0 0 0 0 0 0 

2.ot. 
7 
46.66% 

7 
46,66% 

6 
39.99% 0 0 0 0 0 0 0 

3.ot. 
7 
46.66% 

4 
26.66% 

4 
26.66% 0 0 0 0 0 0 0 

4.ot. 
6 
39.99% 0 

9 
59.99% 0 0 0 0 0 0 0 

5.ot. 
1 0 
66.66% 

8 
53,33% 

6 
39.99% 

6 
39.99% 

1 
6.66% 0 

6 
39,99% 

4 
26.66% 0 0 

6.0t. 
1 4 
93.33% 

1 1 
73.33% 

6 
39,99% 

1 2 
79.99% 

1 0 
66.66% 

1 
6.66% 0 0 0 

3 
19.99% 

7.ot. 
8 
53.33% 

1 2 
79.99% 0 0 0 0 0 0 0 0 

8.ot. 
4 
26.66% 

5 
33.33% 0 0 0 0 0 0 0 0 

9.ot. 
1 3 
86,66% 

2 
13,33% 0 0 0 0 0 0 0 0 

10.ot. 
8 
53,33% 

7 
46.66% 0 0 0 0 0 0 0 0 

11.ot. 
6 8 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Další skupina respondentů se vyjádřila k autoevaluaci takto: 

Informace o autoevaluaci získávali převážně pomocí odborné literatury, 

návštěvou seminářů, některé školy mají vypracován vlastní studijní materiál. Na 

autoevaluaci pracovali podle vlastního uvážení, stejnou měrou prostřednictvím testů, 

v menší míře podle předem vypracovaného plánu. Cíle autoevaluace stanovili ve 

většině vedoucí pracovníci, ale dále pracovali v kolektivu. Za nejdůležitější oblasti 

autoevaluace považují podmínky ke vzdělávání a průběh vzdělávání. 

Při práci bylo nejvíce využito metody dotazování a sběru dat. Práci 

pedagogů hodnotí vedení školy, jen někde ji provádějí pedagogové sami, ovšem bez 

stanovených kritérií. Na rozdíl od pedagogů, žáci jsou více vedeni k autoevaluaci a to 

formou rozhovorů, diskusí o vlastní práci a dosažených výsledcích. Provádějí 

hodnocení ve skupinách, používají „smajlíky", měsíční hodnotící archy, kontrolu ve 

dvojicích, děti si vedou portfolia, učitelé je vedou k vyjádření vlastního názoru, 
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k obhajobě svých výsledků - „ jak vidím sám sebe". Na závěrečnou otázku, zda 

považují autoevaluaci za důležitou odpovědělo 53 % respondentů „NE". Z analýzy 

obou dotazníků lze usoudit, že málotřídní školy ještě nemají zcela jasnou představu o 

autoevaluaci ve školách. K tomuto účelu jsou navrženy postupy autoevaluace 

v málotřídní škole. 
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5. NAVRHOVANÉ POSTUPY AUTOEVALUACE 
MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLY 

Proces autoevaluace může mít nejrůznější podobu, jelikož probíhá v rámci 

složitého systému - v málotřídní škole. Má čtyři základní úrovně: 

a) úroveň jednotlivců, skupin, ročníků či tříd, (zabývají se např. procesy učení se 

u žáků, profesním rozvojem učitelů apod.); 

b) procesy na úrovni školy (vzdělávací program, organizace a vedení školy, 

klima školy, rozvoj školy jako celku) 

c) dosažené výsledky školy 

d) úroveň celé školy a jejího okolí 

Je však důležité si uvědomit, pro koho mají být tyto procesy přínosem (pro 

vedení školy, pro každého jednotlivce, pro žáky a učitele, pro všechny zaměstnance 

školy, rodiče nebo i pro zřizovatele, inspekci, organizace spolupracující se školou, 

včetně ostatních škol a místní komunity?). Tuto otázku si musí zodpovědět každá 

škola sama, vzhledem ke svým vnitřním a vnějším podmínkám, ke svému okolí. 

Nesmíme však nikdy zapomínat na žáky! 

5.1 Na čem má být autoevaluace založena? 
Mnoho škol už dlouho vyhodnocuje svou práci, ale mnohé jiné školy nemají 

vypracován ani svůj vlastní způsob autoevaluace. Evaluace se týká nejen práce celé 

školy a učitelů, ale i práce žáků. RVP o tom říká na str. 10 v odd. 3.1: 

„Hodnocení výkonů a pracovních výsledků žáků musí být postaveno na plnění 

konkrétních a splnitelných úkolů, na posuzování individuálních změn žáka a pozitivně 

laděných hodnotících soudech. Žákům musí být dána možnost zažívat úspěch, nebát 
r ((17 se chyby a pracovat s ní. " 

Aby hodnocení mohlo fungovat v žákovské práci, musíme dobře naplánovat a 

provádět právě i evaluaci práce učitelů a celé školy. ŠVP se snažíme realizovat co 

nejlépe mimo jiné i proto, aby žáci mohli „plnit konkrétní a splnitelné úkoly", aby 

dosahovali „individuálních změn" k lepšímu a aby pracovali ve vstřícném prostředí a 

zažívali úspěchy v učení. Nejde jen o to, aby hodnocení školy „dopadlo dobře". 

11 RVP ZV. VÚP. Praha. 2004 
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Hlavním úkolem je, aby v dobrém školním vzdělávacím programu s konkrétními 

úkoly, s jasným a podporujícím hodnocením a s péčí o individuální rozvoj každého 

žáka, výuka mířila k dosahování klíčových kompetencí i oborových očekávaných 

výstupů. 

Zjišťování úrovně žáků (kompetence, očekávané výstupy), má smysl, jen když jej 

provádíme pravidelně. 

Zavádění změny v málotřídkách je procesem, který je nutno realizovat 

systematicky, dlouhodobě, s přihlédnutím na specifika jednotlivých 

(nezastupitelných) fází. Předpokladem je přijetí myšlenky změny. Pokud nedojde 

k přijetí myšlenky, vše se odehraje povrchně - pokud vůbec. 

Důležitým předpokladem pro to, aby autoevaluace byla řízeným a předvídatelným 

procesem, je její důkladná příprava a rozložení v čase. Úkolem vedení školy je 

vytvořit klima, ve kterém bude personál nahlížet na autoevaluaci pozitivně. Toho lze 

snadněji dosáhnout tehdy, pokud byl s učiteli probrán celý plán autoevaluace a pokud 

měli možnost ovlivnit jak kritéria pro autoevaluaci, tak i dohodnuté způsoby použití 

nashromážděných informací. 

5.2 Fáze autoevaluce 
Proces autoevaluace může na každé škole probíhat zcela individuálním 

způsobem. Každá škola si jej řídí dle vlastních podmínek, možností a zkušeností. 

Proto si škola musí zvolit svůj postup, který bude nejlépe vyhovovat daným 

podmínkám, a pro školu bude tak optimální. Přesto lze tento proces popsat několika 

fázemi. 

Přehled fází v procesu autoevaluace málotřídní školy 

1. fáze Motivační I když je autoevaluace povinností zákonnou, je dobré, aby si ředitel 

získal sympatie a podporu zaměstnanců. Jde o pochopení nezbytnosti 

tohoto procesu z hlediska zvyšování kvality nabízené školou. Tedy 

především kvality výchovně vzdělávacího procesu, ale i dalších 

oblastí hodnocení stanovených vyhláškou. 

2. fáze Přípravná Zahrnuje především sestavení realizačního týmu, přípravu a 

promyšlení autoevaluačního projektu školy (např. volba vhodných 
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nástrojů, výběr metod, časové rozvržení plánu. V přípravné fázi se 

rozhodujeme pro výběr jednotlivých evaluačních nástrojů s ohledem 

na řadu okolností - dle vhodnosti pro hodnocení určité oblasti, času, 

který je nutné věnovat konkrétnímu evaluačnímu nástroji, 

zkušenostem, které má již tým s konkrétními evaluačními nástroji. 

Vše je třeba předem promyslet a zvážit. 

3. fáze Realizační Probíhá realizace zvolených metod a postupů, sběr dat, průběžná 

aktualizace projektu dle zjištěných skutečností. 

4. fáze Evaluační Vyhodnocuje získaná data, informace, produkty, zpracovává 

výsledky, sestavuje autoevaluační zprávu, pojmenovává a formuluje 

konkrétní problémy, na které bude třeba se zaměřit v další etapě 

(školním roce). 

5. fáze Korektivní Na základě zjištěných nedostatků a formulace problémů se hledají a 

navrhují možná řešení vedoucí ke zkvalitnění v konkrétní oblasti 

potřebné metody. Vybírá a stanovuje se způsob nápravy, který je 

včleňován do činnosti školy, je sledována a vyhodnocována jeho 

efektivnost z hlediska zlepšení kvality v dané oblasti. 

Jednotlivé fáze na sebe navazují, volně se prolínají, takže stanovit, kdy přesně jedna 

začíná a druhá končí, je v praxi velmi obtížné, je třeba ale mít na paměti, že se jedná 

o cyklus, permanentní proces, který současně probíhá v různých oblastech práce 

školy. 

Potřebná je pozorná volba toho, co má být hodnoceno. Nebylo by přínosné 

hodnotit oblasti, které dobře fungují a pouštět ze zřetele jiné, které naopak fungují 

špatně. 

Analyzujeme-li podrobněji autoevaluační proces a jeho fáze, zjistíme, že zahrnuje 

šest kroků a sleduje postup každého projektování. 

1. Pochopení evaluačního problému (jaký problém chceme řešit a proč; koho se 

daná věc týká přímo i nepřímo; jaký druh informací je potřebný atd.) znamená 

rozhodování o cílech autoevaluace školy. 

2. Vytvoření plánu autoevaluace, včetně rozhodování o kritériích a indikátorech. 

Volba evaluačních nástrojů je ovlivněna i faktem, že je třeba získávat pouze 

relevantní data a informace. 

3. Sběr dat a informací. 
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4. Analýza zjištěných dat a informací. 

5. Interpretace těchto dat a informací. Zahrnuje vytváření evaluační zprávy, která 

kromě shrnutí jednotlivých kroků procesu má obsahovat i doporučení, 

stanovení cílů a úkolů k odstranění nedostatků či k posílení zjištěných 

předností do budoucna. 

6. Zavádění změn či inovací, včetně evaluace předchozích aktivit. 

Uvedené fáze i kroky jsou stanoveny v obecné rovině proto, aby je každá škola mohla 

přijmout za své a přizpůsobit svým podmínkám. Evaluační procesy je proto dobré 

začít revizí aktuálního stavu práce školy. Mnohé se ve školách již děje, aniž by to 

někdo někdy pojmenoval jako evaluační procesy. 

5.3 Profil sebehodnocení 
Na pomoc málotřídním školám doporučuji jednoduchý nástroj k výběru těch 

oblastí, které mají být hodnoceny a následně zkvalitňovány. Sestává z deseti oddílů 

představujících deset oblastí života málotřídní školy. 

Tyto oblasti jsou znázorněny v následující tabulce: 

OBLAST Hodnocení současného stavu Trend 

++ + -
stoupající — klesající 

Výsledky 

Znalosti žáků 

Individuální a sociální rozvoj žáků 

Procesy na úrovni třídy 
S 
Cas pro učení 

Kvalita výuky 

Podpora žáků při učebních obtížích 

Procesy na úrovni školy 

Škola jako místo učení 

Škola jako společenské místo 

Škola jako pracoviště 
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Vztahy k vnějšímu prostředí 

Škola a rodina 

Škola a obec 

V následujícím textu bude blíže vysvětleno deset oblastí a popsán průběh 

jejich zkoumání v praxi. Deset oblastí profiluje uskupeno do čtyř hlavních oblastí: 

• výsledky 

• procesy na úrovni třídy 

• procesy na úrovni školy 

• vztahy k vnějšímu prostředí 

Nejprve bude vysvětlen význam každé oblasti, potom následuje několik otázek, které 

mohou pomoci přesněji vymezit obsah jednotlivých oblastí. 

Výsledky 

1. Znalosti žáků 

Čemu se žáci ve škole učí - z hlediska učební látky, kterou si žáci osvojují 

- z hlediska stupně jejího osvojení 

Otázky významné pro školu: 

• Dosáhli žáci na konci vyučovacího období uspokojivého 

standardu ve většině předmětů? 

• Lze označit pokrok oproti předchozím výsledkům žáků za „nad 

očekávání dobrý", „odpovídající", nebo za „zůstávající za 

očekáváním"? 

• Vykazují výkonnostní rozdíly mezi nadanými a méně 

nadanými žáky, mezi chlapci a dívkami a i dalšími skupinami 

vzrůstající tendenci, nebo se vyrovnávají? 

2. Individuální a sociální rozvoj žáků 

Spokojenost, charakter člověka, sociální zařazení a vzrůstající měrou i 

profesní status nezávisí až tak na výkonech v kognitivní oblasti jako spíše na 

postojích, hodnotách a schopnostech, které si žáci osvojují skrze zkušenosti ze života 

uvnitř i vně školy. 

Otázky významné pro školu: 
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• Jak úspěšná je škola v podpoře takových kvalit žáků, jako jsou 

společenská odpovědnost, ochota ke spolupráci, respekt 

k druhým, solidarita a čestné jednání? 

• Jak úspěšná je škola při rozvoji žáků jako samostatných 

individualit, které hledí pozitivně a tvůrčím způsobem vstříc 

budoucnosti a jsou morálně silné? 

• V jakém rozsahu rozvíjí škola takové dovednosti a schopnosti, 

jakými jsou týmová spolupráce při řešení problémů, účinná 

komunikace, otevřenost inovativnímu jednání a podobně? 

• Do jaké míry je rozvoj těchto kvalit žáků stejnoměrný? 

• V jakém rozsahu se mezi vyučujícími hovoří o hodnotách a 

cílech osobnostního a sociálního rozvoje a do jaké míry panuje 

mezi nimi v této věci shoda? 

Procesy na úrovni třídy 

3. Čas pro učení 

S časem stráveným ve škole je třeba obezřetně nakládat. Analýza oficiálního 

časového rozvrhu nás obeznamuje s využitím času jen nedokonale, neboť čas, který 

potřebují jednotliví žáci ke zvládnutí úloh je různý. 

Otázky významné pro školu: 

• Je vlastnímu učení věnován dostatek vyučovací doby - oproti 

času věnovanému administrativním úkolům, disciplinárním 

zásahům, přípravě, úklidu apod.? 

• Odpadá z nejrůznějších důvodů, mnoho vyučovacích hodin? 

• Jak rozdílný je čas potřebný k učení mezi nejnadanějšími a 

nejméně nadanými žáky? 

• Kolik času věnují žáci domácím úkolům? Je to produktivně 

strávený čas? 

4. Kvalita výuky 

Dobré vyučování se obecně vyznačuje tím, že platí jasná kritéria, že jsou 

dosahovány výukové cíle, že probíhá účinné hodnocení, že jsou učitelé flexibilní, že 

probíhá podle určitého plánu, ale ten je realizován rozmanitými způsoby. Žádnou 
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z těchto charakteristik však není zaručeno, že se žáci učí. Mnozí se hodně naučí i bez 

vyučování a jiní se naopak navzdory kvalitní podpoře naučí málo. Při hodnocení 

kvality výuky je tudíž třeba přistupovat ke všem těmto aspektům zvlášť. 

Otázky významné pro školu: 

• Jsou výkonnostní standardy a učební cíle jasné a rozumí jim 

žáci i učitelé správně? 

• Je výuka dostatečně efektivní? 

• Jaká opatření se ve škole uplatňují pro zajištění požadované 

kvality vyučování, pro zlepšování podmínek k vyučování a 

k podpoře učitelů, kteří narážejí na obtíže? 

• Jsou všem žákům nabízeny stejné kvalitní podmínky k učení? 

5. Podpora žáků při učebních obtížích 

Každý žák narazí při učení na určité obtíže. Tyto obtíže jsou u některých žáků 

akutnější a dlouhodobější než u jiných, a takoví žáci potřebují podporu, 

uskutečňovanou ovšem různým způsobem. Schopnost školy uvědomovat si tyto 

problémy a reagovat na ně tvoří rozhodující faktor její kvality. 

Otázky významné pro školu: 

• Jsou učební obtíže rychle a účinně rozpoznávány? 

• Jak efektivní je podpora žáků s učebními obtížemi? 

• Jsou žáci, kterým je pomáháno, těmi, kteří podporu skutečně 

potřebují, nebo spíš těmi, kteří podporu využívají spíše 

prospěchářsky? 

• Do jaké míry jsou učební obtíže záležitostí jednotlivého žáka? 

Nejde spíše o následek nekvalitní výuky nebo neefektivní 

organizace školy? 

Procesy na úrovni školy 

6. Škola jako místo učení 

Škola je místem k učení. Je to místo, kde fungují společně sdílené hodnoty a 

existuje společný závazek zvyšování standardů a trvalého rozvoje. I žáci, kteří 

dosahují výborných výsledků, mohou při lepší komunikaci, při důsledné kontrole, při 
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vyšších očekáváních a trvalé snaze školy o inovaci metod práce dosahovat výsledků 

ještě lepších. 

Otázky významné pro školu: 

• Jsou žáci organizováni a řazeni do skupin tak, že mohou 

maximálně využít možnosti k učení? 

• Snaží se učitelé o prověřování a zajišťování pokroku u všech 

žáků? 

• Pracuje škola se systémy a s postupy pro zajištění kvality a se 

systémy a postupy na podporu účinného vyučování? 

• Odpovídá adaptace kurikula potřebám žáků? 

7. Škola jako společenské místo 

Škola je místem společenského života žáků v době jejich růstu a dospívání. Ve 

škole se navazují přátelství, která někdy trvají i po celý život. Při všední rutině 

školního života se učí, co znamená autorita, nezávislost, či naopak vzájemná 

závislost. Možnosti pozitivního osobního vývoje úzce souvisejí se společenským 

klimatem a se vztahy uvnitř a vně školy. 

Otázky významné pro školu: 

• Existuje mezi žáky, mezi žáky a učiteli klima vyznačující se 

vzájemným respektem či spíše agresí? 

• Jakou kvalitu má vztah dětí a dospělých ve škole? 

• Dává škola žákům možnost samostatného rozhodování a 

přebírání odpovědnosti? 

• Platí jasná pravidla, která všichni akceptují? 

• Odměňuje se a trestá nestranně a spravedlivě? 

• Přispívá život školy obecně k učení a rozvoji žáků? 

8. Škola jako pracoviště 

Škola je profesionálním pracovištěm, pokud prohlubuje kompetence učitelů a 

stará se o jejich další vzdělávání. Kvalitu školy jako učící se organizace, lze posoudit 

podle toho, do jaké míry jsou učitelé motivováni k řešení obtíží a k rozšiřování svých 

kompetencí. 
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Otázky významné pro školu: 

• Jak reaguje škola na změny, k nimž dochází v okolním 

prostředí? 

• Je škola schopna cílevědomého a plánovitého fungování? 

• V čem spočívá kvalita profesionálních diskusí a rozhodovacích 

procesů, které jsou ve škole vedeny? 

• Odpovídají opatření k dalšímu vzdělávání požadavkům 

zaměstnanců a potřebám školy? 

• Dostává se zaměstnancům školy při obtížích dostatečné a 

účinné pomoci? 

Vztahy k vnějšímu prostředí 

9. Škola a rodina 

Škola a domov jsou prostředí, která mají pro učení a rozvoj mladých lidí 

největší význam. Co se započne ve škole, může být rozšiřováno a obohacováno 

doma, a na tom, co se mladí lidé naučí doma, lze stavět ve škole. Odpovědnost leží 

jak na učitelích, tak na rodičích. Školy jsou ovšem povinny informovat rodiče o 

pokrocích jejich žáků a pomáhat při tvorbě motivujícího prostředí, které je pro učení 

jejich dětí nanejvýš potřebné. 

Otázky významné pro školu: 

• Odpovídají sdělované informace přáním rodičů i jejich 

potřebám? 

• Mají rodiče pocit, že jsou ve škole vítáni? 

• Je s rodiči jednáno stejně - bez ohledu na jejich sociální či 

etnický původ? 

• Existuje pro učitele možnost dozvídat se od rodičů informace o 

potřebách a problémech jejich dětí? 

• Je rodičům umožňováno podporovat učení dětí? Má ktomu 

škola vyvinuty odpovídající postupy? 

10. Škola a obec 

Málotřídní školy existují v rámci obcí a jejich život je ovlivňován 

„komunálními" vztahy. Jsou obcemi podporovány a jsou příjemci prostředků a 

51 



možností, které jim obec pro život dává. Jsou zároveň silně ovlivňovány 

ekonomickými problémy. Evaluační nástroje v této oblasti mohou odhalit míru 

proaktivity nebo reaktivity škol na komunální vlivy i míru toho, jak naopak školy 

dotvářejí své bezprostřední okolí. 

Otázky významné pro školu: 

• Ovlivňují životní podmínky obce klima školy? 

• Co očekává obec od školy? 

• Co nabízí škola obci? 

• Jak přispívá škola ke kvalitě vztahů s obcí?18 

Výběr autoevaluačních nástrojů 

Jakmile budou oblasti k dalšímu hodnocení zvoleny, nastává další krok 

k nalezení vhodných evaluačních nástrojů. Než se tedy pustíme do výběru metody, 

bude vhodné se zamyslet nad několika otázkami a najít na ně odpovědi. Další tabulka 

nabízí několik otázek, které mohou náležitému výběru evaluačních metod pomoci. 

Pomocné otázky k výběru vhodných metod autoevaluace v málotřídní škole: 

Cíl K čemu je to potřebné? 

Důsledky Kdo bude využívat výsledky? 

Vedlejší účinky Jaké nežádoucí účinky mohou nastat? 

Proveditelnost Dokážeme to realizovat? 

Praktičnost Lze to za daných rámcových podmínek aplikovat? 

Cas Jaké máme za dané situace časové možnosti? 

Rovnováha Zaměřuje se spíše „do hloubky", nebo „do šířky"? 

Data Které údaje očekáváme? 

Účast Koho všeho se bude proces týkat? 

Časový odstup Kdy lze očekávat zpětnou vazbu? 

Následuje ilustrace systematického aplikování profilu sebehodnocení - od výběru 

oblastí, přes identifikaci evaluačních kritérií. Nástin indikátorů až k volbě metod, 

které se k zodpovězení otázek evaluace nejlépe hodí. 

18 John MacBeath, Michael Schratz, Denis Meuret, Lars Jakobsen a kol., Šeřena aneb Autoevaluace 
škol v Evropě 
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Jednoduchý rámec použití profilu sebehodnocení 

Oblast 

Kritéria 

Indikátory 

Metody 

Učitelé, žáci a rodiče vyhledají silné a slabé stránky deseti oblastí profilu 

sebehodnocení v kontextu své školy. Následně si zvolí jednu z oblastí, které bude 

poskytnut nejširší prostor pro další hodnocení. Následně pak dojde ke stanovení 

kritérií úspěšnosti pro tuto oblast. 

Pro daná kritéria jsou určeny vhodné indikátory, srozumitelné učitelům i žákům a 

umožňující posoudit, zda jsou kritéria plněna. 

Dalším krokem je nalezení vhodných metod pro měření úspěšnosti těchto indikátorů. 

Jakmile se škola zapojí do tohoto systematického procesu, získají všichni 

zúčastnění zřetelný přehled o tom, čeho je žádoucí dosáhnout a jak k tomuto cíli 

dospět. 

V každé škole existuje velké množství dokumentů jejichž analýza může 

vydatně posloužit účelům autoevaluace. Výsledky zpravidla umožňují pohlédnout na 

zkoumané aspekty zblízka a velmi účelně. Mnohdy je k dispozici dostatek starších 

dokumentů, které mohou mít pro autoevaluaci nenahraditelnou hodnotu. Od počátku 

je třeba přesně vědět, co hodlá škola zjistit, neboť analýza starších dokumentů je 

většinou časově velmi náročná. 

Příklady dokumentů, které bývají ve škole k dispozici a stojí za podrobnější rozbor: 

. Statistiky 

• Demografické údaje 

• Zprávy o činnosti 

• Harmonogramy 

• Korespondence 

• Zápisy ze schůzí 

• Místní tisk 

• Diáře, deníky 

• Záznamy o přítomnosti/absenci 

53 



• Učební plány 

• Žákovské práce 

Při rozboru těchto dokumentů můžeme pomocí následujících otázek společně 

zformulovat relevantní problémy: 

• Jaký vhled do současné situace nám poskytnou starší dokumenty? 

• Co se za určitou dobu změnilo a proč? 

• Co nám tyto dokumenty nepoví? 

• Co potřebuje škola změnit? 

• Jak žáci v materiálech prezentují sebe sama? 

• Jak se žáci projevují vůči vrstevníkům? 

• Lze vystopovat konzistentní postoj k učitelům a předmětům? 

• Na jaký druh osobnostního profdu data ukazují? 

5.4 Autoevaluační zpráva 
Výsledky autoevaluačního procesu je třeba stručně zaznamenat. Zpráva by se 

neměla dělat pouze pro inspekci jako doklad, že je evaluace na škole prováděna. Měla 

by především sloužit k rozvoji školy. Tuto zprávu lze považovat za reflexi vývoje, 

který byl učiněn v určitém stanoveném časovém intervalu. Umožňuje diskusi, zda 

bylo dosaženo stanovených cílů a s jakými výsledky. Poukazuje i na ty cíle, kterých 

nebylo dosaženo, a sděluje, proč jich nebylo dosaženo. 

Návrh osnovy závěrečné autoevaluační zprávy v málotřídní škole 

Základní data o škole a prostředí - jak je škola velká, jak je situovaná 

v lokalitě a krajině, co z toho pro ni vyplývá, uspořádání a vybavení školy, 

využitelnost přilehlých prostor, okolí. Místní zvláštnosti a tradice, mimořádné zdroje 

přírodní, kulturní, materiální, lidské( s čím může škola počítat). 

Organizace výchovy a vzdělávání - jak vypadá organizace školy, 

sociodemografícká a socioprofesní charakteristika učitelského sboru, počty žáků, 

vzdělávací program školy a způsob výuky, příp. čím se daná škola liší od jiných škol 

stejného nebo obdobného typu. Jaké jsou silné a slabé stránky školy. 
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Charakteristika vzdělávacího programu - organizace vzdělávání, učební 

plán, osnovy, naplňování klíčových kompetencí, mezipředmětové vazby a vztahy, 

metody a formy vzdělávání, hodnocení žáků. 

Zjištěný stav stanovených cílů na počátku sběru relevantních dat. 

Zjištěné směny stavu za stanovené období. 

Jaké výsledky a výsledné informace byly zjištěny v rámci 

autoevaluaěního projektu. 

Jaké problémy a jejich příčiny byly identifikovány. 

Kdo reagoval, jak a proč, jaká konkrétní opatření byla přijata. 

Návrhy následných řešení, přijetí konkrétních opatření. 

Zprávu o první autoevaluaci školy navrhuje Obst podstatně stručněji, např.: 

• Cíle autoevaluace. 

• Použité metody autoevaluace a zdroje informací, formulace hodnotících soudů 

o předmětu autoevaluace. 

• Formulace vizí, cílů a úkolů k odstranění nedostatků či k posílení zjištěných 

předností. 

• Organizační zajištění formulovaných úkolů. 

• Stanovení, kdy bude provedena další autoevaluace ke zjištění posunu 

v kvalitě. 

V málotřídní škole vytvoření autoevaluační zprávy nemusí mít jen písemnou 

podobu. Při sdělování výsledků, závěrů i přijatých opatření, je možné aplikovat 

způsoby dnes již běžné pro prezentaci školy na veřejnosti: internet, webové stránky, 

místní tisk, nástěnky ve škole, školní časopisy, letáky apod. Nebylo by dobré, aby 

školy byly zahlceny „papírováním", aby učitelé měli pocit, že papíry jsou důležitější 

než jejich práce (Jak lze usuzovat podle některých odpovědí z dotazníkového 

šetření.). 

Prostřednictvím zprávy je potřebné dát vědět především všem aktérům 

školního života to, co se v konkrétní škole odehrávalo, o co škola usilovala a co hodlá 

s výsledky dělat dál. Autoevaluační procesy mají být pro danou školu vhodné, 

prospěšné, užitečné a praktické.19 

19 Vašťatková, J. Úvod do autoevaluace školy 
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ZÁVĚR 

Pro české školy se autoevaluace stala povinnou součástí jejich práce. Má se 

dotýkat všech jejích oblastí, procesů a jevů od každodenního vyučování 

v jednotlivých třídách až po řízení školy jako organizace. Takto získáme jednotný 

obraz o škole, který můžeme udržovat na stejné úrovni nebo jej postupně vylepšovat. 

Je důležité, aby si školy uvědomily, že autoevaluace pozitivně ovlivňuje učení a jemu 

napomáhající procesy. 

V některých případech dochází k obavám, které se týkají způsobů, správnosti 

provádění autoevaluace, jednotlivých kroků. Nejsou však argumentem proti 

autoevaluaci, ale svědčí o strachu škol z neznámého. Každá změna je doprovázena 

nejistotou. Důležité je uvědomit si, že každý z nás může chybovat a nic není dokonalé 

hned napoprvé. Proto je v závěru stanoveno několik doporučení. 

• Stanovíme si, proč chceme provádět autoevaluaci tak, aby každý ze 

zaměstnanců jasně pochopil důvody těchto procesů. 

• Snažíme se postupně aktivně zapojovat do autoevaluace co nejvíce osob se 

školou spjatých - žáky, učitele, rodiče, ostatní zaměstnance školy, vedení 

školy, zástupce zřizovatele. 

• Pravidelně dokumentujeme a vyhodnocujeme autoevaluační aktivity zejména 

z hlediska jejich vlivu na výuku, procesy učení, na určování priorit dalšího 

rozvoje školy. 

• Snažíme se získat dostatek času na plánování, realizaci i evaluaci své činnosti. 

• Praktické je stanovit si cíle, které lze reálně a prokazatelně splnit. Pokud se ve 

škole s procesy autoevaluace teprve začíná, není vhodné volit více než jednu 

nebo dvě dílčí oblasti chodu školy. 

• Autoevaluace je týmový proces, její úspěch závisí i na tom, jak je zvládnuto 

řízení týmu. 

• Průběžné informování všech zainteresovaných ve škole, je zásadní podmínkou 

pro to, aby nevznikaly nejrůznější dohady. 

• Dosažené výsledky (zjištění) autoevaluace jsou z hlediska rozvoje školy 

smysluplné, jen pokud je lidé ve škole za takové označí. 

• Autoevaluace je proces, kterému se každá škola, chce-li ho zvládnout, musí 

učit. 
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• Neexistuje jediný univerzální způsob, jak realizovat autoevaluaci. Existují jen 

obecné principy a jejich konkrétní podobu jim musí dát škola samotná tím, že 

se propojí s běžným životem školy. 

Autoevaluace na jedné straně začíná diskusí o věcech společného zájmu. 

Současně vyvolává očekávání, že nezůstane jen u sběru dat, ale že na základě 

zjištěných údajů přijde diskuse o nutnosti změn a případná snaha o změny. Není 

tedy samoúčelnou aktivitou, autoevaluace spouští mechanismy změny. 
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