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Resumé: 

Zavedení systémů managementu jakosti do oblasti výchovy a vzdělávání je 

průlomovým krokem. Existující modely jakosti i přes diverzitu zaměření výchovně 

vzdělávacích organizací poskytují návod na kvalitní moderní systémy řízení a sjednocují tento 

sektor za účelem orientace na zákazníka a zlepšování dosažené úrovně organizace 

prostřednictvím neustálého zlepšování jejich procesů. Vzhledem k tomu, že v českém 

edukačním procesu jde stále o metodu nepříliš rozšířenou, snaží se tato práce přiblížit/v. 

modelu procesně orientovaného systému managementu jakosti uplatnění jeho nástrojů a 

metod při sebehodnocení výchovně vzdělávací organizace. Současně práce ověřuje aplikaci 

nástrojů a metod norem ISO, které mají mnohé zajímavé přednosti pro sebehodnocení školy a 

školský management. Součástí je vyhodnocení šetření, které mapuje uplatnitelnost procesu 

sebehodnocení normy ISO podle.', platné školské legislativy. 

The S u m m a r y 

The introduction of new systems of quality management in the area of education is a 

turning point. Despite the diversity of orientation of educational organizations, the existing 

models of quality provide an instruction for high quality systems of modern management and 

unify this sector as customer-oriented: , with incessant improvement of the processes, thus 

improving the standards of the organization. As this method is still not widespread in the 

Czech educational process, this work is trying to present the use of its tools and methods for 

auto-evaluation of an educational organization in the form of a process-oriented system of 

quality management/. This work also verifies the application of tools and methods of the ISO 

norms that can have interesting advantages for auto-evaluation of the school and the school 

management. Another part is also the assessment of a survey that maps the applicability of the 

process of auto-evaluation of the ISO norm according to current education legislation, 
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ÚVOD 

Systém managementu jakosti je součást managementu organizace, která má garantovat 

maximální míru spokojenosti zákazníků při minimálních nákladech. Systémy managementu 

jakosti se staly i v českých organizacích už běžnou záležitostí. Je to zejména „zásluha" 

souboru norem ISO 9000, které byly přijaty a implementovány v našich firmách Mezinárodní 

ПОГГПу řady ISO 9000 vydávané Mezinárodní organizací pro normalizaci ISO, jež je 

celosvětovou federací národních n o r m a l i z a č n í c h o r g a n i z a c í , n a s t a r t o v a l y o d r o k u 1987 

celosvětové zavádění systémů managementu jakosti a definování jejich požadavků pro 

cer t i f ikac i o r g a n i z a c í v r ů z n ý c h o d v ě t v í . T y t o n o r m y i p ř e s rev iz i z roku 1994 svým obsahem 

neodpovídaly moderním trendům managementu jakosti mimo jiné i tím, že kladly jen velmi 

n ízkc n á r o k y na procesy sběru a vyhodnocování dat z různých měření. Výjimkou snad byly 

jen procesy měření technických parametrů výrobků., které deklarovaly shodu výrobku 

s požadavky. Nevypovídaly však o účinnosti vlastního systému managementu jakosti. Proto 

se intenzivně pracovalo na jejich rozsáhlé revizi, která byla ukončena 15.12.2000. Inovované 

normy ISO 9000 jsou nově pojaty z hlediska struktury i základních požadavků1 viz obrázek c. 

1. 

Obr. č. 1: Požadavky na systémy managementu jakosti v souboru norem ISO 

9000:2000. 

ISO 9000 
Systémy 

managementu jakosti. 
Základy, zásady a 

slovník 

ISO 9004 Systémy managementu jakosti. 
Směrnice pro zlepšování 

výkonnosti i. 

9001 Systémy managementu jakosti. 
Požadavky 

ISO 19011 Směrnice pro auditování systémů 
managementu jakosti a systémů 

environmentálního managementu 

1 NENADÁL J.,: Měření v systémech managementu jakosti, 2. doplněné vydání, Management 
Press, Praha 2004, 25 s. ISNB 80-7261-110-1. 
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Základní soubor norem ISO 9000:2000 počítá s těmito čtyřmi standardy, které jsou 

uvedeny na obrázku. Pojetí norem ISO 9001:2000 a ISO 9004:2000 vychází ze skutečnosti, 

Že systémy managementu jakosti již nejsou považovány za množinu prvků, ale za soustavu 

na sebe navazujících procesů. Významnou změnou prošla i definice pojmu ,jakosti", kterým 

se tato práce také zabývá. Zavádění systému jakosti se týká nejen podniků různých velikostí, 

které na trh dodávají své výrobky, ale také služeb. 

Nezbytnou součástí po zavedení managementu jakosti v organizaci je jeho certifikace. 

To znamená, že systém jakosti je prověřen, zda je v souladu s normou ČSN EN ISO 

9001:2001 - ekvivalent mezinárodní normy ISO 9001:2000, způsobilým certifíkačním 

orgánem. Přechodem к jednotnému evropskému trhu a volného pohybu zboží a služeb bylo 

nutné vytvořit nástroj na ochranu občanů před prodejem výrobků a služeb s nízkou jakostí, 

k te ré b y m o h l y o h r o z i t j e j i c h b e z p e č n o s t a zdraví . V roce 1089 byla Vydália Evropskýlll 

společenstvím direktiva 89/C267/03 „Globální přístup к certifikaci a zkoušení". Ta sjednocuje 

ověření shody výrobků s předpisy tak, aby výsledky ověření byly uznávány nejen tam, kde 

bylo ověření provedeno, ale i v dalších zemích, které tyto principy certifikace přijaly. 

Certifikace se stává v podmínkách volného trhu běžnou záležitostí a certifikát nevyhnutelnou 

podmínkou uzavření obchodní smlouvy. Další tlak na potřebu certifikace vytvářejí odběratelé, 

kteří mají implementovaný systém jakosti a jedno z kritérií hodnocení dodavatelů mají 

hodnocení jejich systému jakosti. To v praxi znamená, že dodavatelé jsou postaveni před 

potřebu certifikace, i když získání certifikátu není povinné. Certifikaci můžeme potom 

definovat jako „činnost třetí strany, kterou prokazuje dosažení přiměřené důvěry, že náležitě 

identifikovaný výrobek, proces, kvalifikace personálu či systému jakosti je v shodě 

s předepsanou normou nebo jiným (např. dohodnutým) normativním dokumentem." 

Výsledek certifikačního procesuje udělení či neudělení osvědčení o dosažení shody. 

2 CAPLEN,R.: A Practical Approach to Quality Control.London. Bussiness Books 1991, s. 356. 
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1 SYSTÉM MANAGEMENTU JAKOSTI V PODMÍNKÁCH ŠKOLY 

1.1 Všeobecně 

Tendence к zavádění moderních systémů řízení v českém školském školství včetně 

zavádění systémů jakosti lze u nás pozorovat již několik posledních let. Jejich významnou 

podporu představuje vládní usnesení č. 458/2000 ze dne 10. května 2000 o národní politice 

jakosti České republiky. Mezi stěžejní úkoly státu byla zahrnuta koordinace politiky jakosti ve 

sféře výchovy a vzdělávání ve školách, v celoživotním vzdělávání a v rekvalifikacích 

pracovníků podle potřeb trhu práce. 

Tato práce vychází ze zkušeností škol, které získaly v roce 2005 Certifikát systému 

managementu jakosti v souladu s požadavky ČSN EN ISO 9001 : 2001 pro procesy výchovně 

vzdělávací činnosti a využívají nástroje této normy pro vlastní hodnocení škol. Školy jsou 

členy Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a SlezskaĽi (dále jen SSŠČMS) a zapojily se 

do projektu „Hodnocení kvality soukromých škol SSŠČMS". Viz příloha č. 1. 

Zavedení systému managementu jakosti bylo strategickým rozhodnutím jejich 

managementu škol. Cílem bylo využití existujících modelů jakosti, které poskytují organizaci 

návody na kvalitní systém řízení, pro zvýšení své konkurenceschopnosti. Dotazníkové šetření 

této práce vychází z tříleté zkušenosti řízení školy podle systému managementu jakosti se 

zaměřením na využití nástrojů a metod norem ISO pro vlastní hodnocení školy. 

Vzdělávání je službou a školy jsou jejími poskytovateli. Norma ISO 9004-2000 definuje 

služby jako „výsledky vytvořené činnostmi při vzájemném styku mezi dodavatelem a 

zákazníkem a interními činnostmi dodavatele s cílem splnění potřeb zákazníka". Rysy, které 

jsou pro management jakosti ve vzdělávacích službách zásadní: 

> charakter služby j e nehmotný, abstraktní a j e tudíž obtížně měřit úroveň j ej ich j akosti ; 

> zkušenosti potvrzují, že cena nemusí hrát dominantní roli (např. návštěvy drahých 

restaurací, ve školství školné v řádu několika desítek tisíc až stotisícové školné); 

> pozitivní reference jiných, vyplývající z maximální spokojenosti zákazníků, hrají při 

vyhledávání dodavatelů služeb ještě důležitější úlohu, než je tomu u hmotných 

produktů, proto i ztráta image může mít pro vzdělávací organizace mnohem 

dramatičtější důsledky; 

3 CHAN, L.K .- CHENG, S.W - SPIRING, F. A: A New measure of Process Capability: Cpm. 
Journal of Quality Technology, 20, 1988, č. 3, s. 162-173 



^ zákazníci vnímají riziko nákupu služeb mnohem intenzivněji než při nákupu výrobků 

(např. nákup zájezdu u cestovní kanceláře), proto je nezbytné informovat zákazníky 
T'Th-̂ ĹW— 

v dostatečném předstihu o tom, co můžou od poskytnuté služby očekávat; 

^ na druhé straně je zřejmé, že pro úspěch a účinnost poskytnuté služby může být velmi 

významná i úloha a aktivita zákazníka, toto je skutečnost typická právě pro oblast 

vzdělávání; 

^ znaky jakosti služeb zahrnují kromě znaků zjistitelných a posuzovaných zákazníkem 

(např. přesnost příchodů učitelů na výuku, rychlost poskytování informací o 

výsledcích testů a prověrek ve škole) i znaky, které si zákazník ani neuvědomuje a 

neposuzuje (rozsah práce s daty к přípravě výuky a hodnocení žáka učitele, jeho 

kvalifikace apod.); 

^ v oblasti služeb dramaticky roste role lidského faktoru, zejména ve chvílích přímého 

styku se zákazníkem (učitel - žák, učitel - rodič, poradce - rodič apod.), ten bude 

velmi citlivě vnímat pocit péče, neformálního zájmu, slušnosti a kompetence 

personálu (pedagogů i nepedagogických zaměstnanců školy), takzvaná měkká jakost 

tak může být pro celkové posuzování služby zákazníkem důležitější než technické 

vybavení (např. školy, učebny). 

I z těchto důvodů je budování systému jakosti ve vzdělávání důležitým rozhodnutím. 

V zahraničí jsou již к dispozici ucelené modely managementu jakosti ve vzdělávacích 

institucích. Např. model nizozemské nadace CERTIKED, tzv. Skotský model systému jakosti 

nebo model Národní ceny za jakost Malcolma Baldrige v USA. 

Co je to kvalita a jakost? Ve vzdělávací politice se velice často používá pojmu kvalita. 

V dokumentech se s pojmem kvalita zachází jako s ústředním, protože je velice důležitý ve 

vztahu к evaluaci. Teoreticky se pojem kvalita vzdělávacích procesů, vzdělávacích institucí a 

výchovně vzdělávací soustavy jako.// žádoucí (optimální) úroveň jejich fungování nebo 

produkce těchto procesů či institucí, která může být předepsána určitými požadavky a může 

být tudíž objektivně měřena a hodnocena. 

Slovo „kvalita" je v normách ISO synonymem výrazu Jakost". Na první pohled velmi 

srozumitelný slogan typu Jakost je naprostá spokojenost zákazníků" není možné přijmout, 

jelikož se zde směšují rozdílné kategorie. Pro praktický život a řízení firem byla proto 

vypracována definice, která je univerzální a uvádí ji norma ČSN EN ISO 9000:20014. Ta 

4 HEBÁK, P.;HUSTOPECKÝ, 1 .-.Vícerozměrné statistické metody s aplikacemi. Praha/Bratislava, 
SNTL/ALFA 1987, 452 s. 
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hovoří, že jakost (resp. synonymum kvalita) „je stupněm splnění inherentních znaků". 

Požadavkem je potřeba nebo očekávání, které jsou stanoveny, obecně se předpokládají nebo 

jsou závazné. Závažnou podmnožinou jsou požadavky zákazníků a požadavky definovány 

závaznými předpisy. Tyto požadavky jsou plněny hmotnými výrobky, poskytnutými 

službami, zpracovanými informacemi, procesy, systémy jakosti atd. Norma ISO 9000 pak 

všechny tyto výstupy z procesů označuje pojmem „produkt". A u každého produktu mohou 

být identifikovány určité znaky jakosti, které jsou pro ten který druh produktu typické -

inherentní. Např. jedním z inherentních znaků chleba je chuť, u auta výkon motoru apod. 

Termíny: „zákazník", „produkt", „proces" podle normy ISO je používán ve 

vzdělávacích organizacích následně: 

> Zákazník - organizace nebo osoba, která přijímá produkt. Zákazníkem může být 

spotřebitel (žák, posluchač), klient nebo nakupující (odběratel, ve vzdělávání 

všeobecná osoba dotující posluchače), konečný uživatel (ve vzdělávání všeobecná 

osoba nebo organizace, která profituje ze vzdělávání dosaženého posluchačem). 

> Zainteresovaná strana - osoba nebo skupina, která má zájem na dosažení úrovně 

nebo úspěchu organizace. 

> Vzdělávací proces - proces, jehož výsledkem je vzdělávací produkt, který se 

v systému managementu jakosti hodnotí a analyzuje pro účely dosahování neustálého 

zlepšování dosažené úrovně a spokojenosti zákazníka. 

> Vzdělávací produkt - produkt spojený se vzděláváním. Je výstupem z výchovně-

vzdělávacích procesů a jeho nositelem je subjekt. 

> Vzdělávací organizace - organizace poskytující vzdělávací produkt. 

> Poskytovatel vzdělání-osoba dodávající výchovně vzdělávací produkt posluchačů. 

Jako konkrétní vzdělávací produkt z praxe školy uvádím výsledky vzdělávání 

(nositelem je subjekt - žáci), které jsou vstupy a jsou dokumentovány v dalším produktu: 

„Zpráva z přezkoumání vedením - Vlastní hodnocení školy" (nositelem je vedení školy). 

Proces, jehož je výsledkem, je popsán v dokumentu konkrétní školy „QS-05 Sebehodnocení 

a zlepšování" podle normy ISO viz příloha č. 2. Příklady tohoto i následujících dokumentů 

uvádím z praxe konkrétní školy: Gymnázia Jana Amose Komenského s.r.o. se sídlem v Dubí 

u Teplic (dále jen GJAK). Tento dokument je podstatný pro vlastní hodnocení školy a tato 

práce se o něj často opírá. Inherentními znaky tohoto produktu - dokumentu jsou například: 

identifikace silných a slabých stránek školy, přijetí potřebných a vhodných opatření 
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к odstranění slabých stránek a posílení silných stránek, zhodnocení účinnosti opatření 

přijatých v minulém období apod. Dalším inherentním měřitelným znakem je ověření, zdaje 

sebehodnocení školy v souladu s vyhláškou č. 15/2005 Sb. Produkt - výsledky/výstupy 

sebehodnocení školy jsou vstupem pro další produkt - výroční zprávu školy. 

Inherentní znaky kvality produktu jsou členěny na znaky kvantitativní (tj. měřitelné, 

např. výsledky průzkumů spokojenosti žáků a rodičů pro sebehodnocení školy, shoda 

produktu dokumentu vlastní hodnocení školy s vyhláškou č. 15/2005 Sb., interní audity školy 

apod.) a znaky kvalitativní - atributy, které nelze popsat číselnou hodnotou, nicméně mohou 

být pro spokojenost zákazníků rozhodující. 

1.2 Procesní přístup ve výchovně vzdělávací organizaci 

Požadavkem systému managementu jakosti je procesní přístup. Norma ISO podporuje 

přijímání procesního přístupu při vývoji, uplatňování a zlepšování efektivnosti systému 

managementu jakosti s cílem zvýšit spokojenost zákazníka plněním jeho požadavků. Aby 

organizace fungovala efektivně, musí identifikovat a řídit mnoho vzájemně propojených 

činností. Proces je činnost, která využívá zdroje, je řízena za účelem přeměny vstupů na 

výstupy. Výstup z jednoho procesu často tvoří vstup pro další proces. Na všechny procesy i ve 

školství lze aplikovat metodu známou jako „Plánuj - Dělej - Kontroluj- Jednej": 

У plánuj - stanov cíle a procesy nezbytné к dosažení výsledků v souladu s požadavky 

zákazníka a s politikou organizace; 

V dě le j - u p l a t ň u j p r o c e s y ; 

> kontroluj - monitoruj a měř procesy a produkty ve vztahu к politice, cílům a 

požadavkům nadprodukt a podávej zprávy o výsledcích, 

> jednej - prováděj opatření pro neustálé zlepšování dosažené úrovně procesu. 

Model procesně orientovaného systému managementu jakosti (viz obr. č. 2) objasňuje, 

že při stanovení požadavků jakožto vstupů a propojení procesů hrají významnou roli 

zákazníci. Monitorování spokojenosti zainteresovaných stran vyžaduje vyhodnocování 

informací, které se týkají vnímání zainteresovaných stran. Do jaké míry byly jejich požadavky 

a očekávání organizací splněny. 
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Obr. č. 2: Procesní model systému managementu jakosti 

V ý c h o v n č v z d ě l á v a c í o r g a n i z a c e , k t e ré p o s k y t u j í v z d ě l á v a c í p r o d u k t y , m a j í s v é p r o c e s y 

d e f i n o v a t . 1 'y to i n t e r d i s c i p l i n á r n í p r o c e s y z a h r n u j í a d m i n i s t r a t i v n í s l u ž b y a j i n é f o r m y 

podpory, stejně jako ty, které se týkají posuzování např. strategického procesu к určení 

s t a tusu a ro le o r g a n i z a c e v s o c i o e k o n o m i c k é m prostředí, zajištění výukové schopnosti 

poskytovatelů výuky (učitelů, lektorů), vypracování, přezkoumání a aktualizování studijních 

plánů, udržování pracovního prostředí, přijetí a výběr žadatelů (uchazečů o studiu), následné 

vzdělávání a hodnocení studentů, konečné posouzení, které má studentům udělit „hodnost", 

opřenou např. o maturitní vysvědčení, pomocné služby pro výukový proces prováděný 

к uspokojivému dokončení studijního plánu a podporu studentů, dokud nedosáhnou „hodnosti 

- ukončení studia maturitní zkouškou", interní a externí komunikace, měření vzdělávacích 

procesů. 

Výše uvedený procesní model umožnil v normách ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN 

ISO 9004:2001 definovat všechny požadavky a doporučení týkajících se systémů jakosti 

v pěti kapitolách: 

> Kapitola 4: Systém managementu jakosti; 

> Kapitola 5: Odpovědnost vedení; 

> Kapitola 6: Management zdrojů; 

> Kapitola 7: Realizace produktu; 
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^ Kapitola 8: Měření, analýza, zlepšování. 

ato kapitola práce jen stručně charakterizuje jednotlivé kapitoly pro uplatnění v systému 
íkoly. 

Kapitola 4: Systém managementu jakosti. 

Požadavkem systému managementu jakosti musí organizace v souladu s normou ISO 

vytvořit, dokumentovat, uplatňovat a udržovat systém managementu jakosti a neustále 

zlepšovat jeho efektivnost. Organizace musí: 

^ identifikovat procesy potřebné pro systém managementu jakosti 

^ určovat postupnost a vzájemné působení těchto procesů, 

^ určovat kritéria a metody pro zajištění efektivního fungování i řízení těchto procesů 

^ zajišťovat dostupnost zdrojů a informací pro podporu fungování procesů a pro jejich 

monitorování 

^ monitorovat, měřit a analyzovat tyto procesy 

u p l a t ň o v a t o p a t ř e n í p r o d o s a ž e n í p l á n o v a n ý c h výsledlctLl a n e u s t á l é h o z l e p š o v á n í I c c l l l o 

procesů 

1 ' r o v ý c h o v n ě v z d ě l á v a c í o r g a n i z a c i j e hlavním procesem školy definován výchovně 

vzdělávací proces. Tento hlavní proces je pro lepší řízení dělen na hlavní a podpůrné 

(po t ř ebné , zkvu l i tňu j í c í ) a j s o u d e f i n o v á n y v z á j e m n é n á v a z n o s t i a p ů s o b e n í . J s o u s t a n o v e n a 

kritéria a metody, jimiž procesy řídí, a které dokládají, jak procesy fungují. Pro procesy škola 

zajišťuje dostupnost informací a zdrojů. Procesy měří, monitoruje a analyzuje a na základě 

těchto údajů uplatňuje opatření, aby dosáhla plánovaných výsledků a procesy dále zlepšovali. 

К hlavnímu výchovně vzdělávacímu procesu jsou ve škole vytvořeny směrnice (např. Tvorba, 

úpravy a aktualizace učebních dokumentů, Organizace a průběh výuky ve školním roce, 

kontrolní činnost). Tento hlavní proces je podporován dalšími procesy a činnostmi, jimiž jsou: 

vytváření dobrého jména organizace, marketing, výběr žadatelů a obchodní proces se 

zákazníky, řízení zdrojů, zázemí organizace, pracovní a edukační prostředí, měření 

monitorování procesů a produktu, analýzy a hodnocení, odpovědnost vedení a interní 

komunikace, řízení problémů a neshod a z nich vyplývající opatření, řízení dokumentace, 

údajů a záznamů, provádění interních auditů a veškeré řády, vyplývající z legislativních 

požadavků nebo požadavků organizace. Průběh každého procesu a každé činnosti je řízen. 

Pro efektivní funkčnost celého systému managementu jakosti škola uplatňuje procesní přístup 

a to zejména к hlavnímu procesu, jehož výkonnost je prostřednictvím stanovených metrik 
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' ř e d m č t e m d a l š í h o m č ř e n í . J e l i k o ž j s o u h l a v n í a p o d p ů r n é p r o c e s y p r o v á z a n é , j s o u p o d p ů r n é 

procesy měřeny zprostředkovaně přes hodnocení hlavních nebo pouze v rámci d í l č í h o 

vyhodnocování. 

Obr. č. 3.: Znázornění procesů a jejich vazeb na GJAK 

Vnější prostředí a jeho determinanty 
-legislativa, konkurence,... 

Z 
á 
к 
а 
z 
n 
í 
к 

Řízení marketingu a obchodu, 
výběr a přijímání žadatelů Řízení zdrojů a prostředí 

xx XX XX 

Výchovně vzdělávací proces 
řízení a kontrola 

Komunikace 

Tvorba, 
úpravy a 

aktualizace 
učebních 

dokumentů 

Organizace a 
průbéh výuky 
ve školním 

roce 

Klasifikace, 
hodnoceni a 

ukončeni 
studia 

Kontrolní 
činnost 

XX XX XX XX 
Měření procesů a činností - sběr dat z celého systému, zejména 

spokojenost zákazníků a neshody 
Analýza dat, na základě těchto analýz 

neustále zlepšování! 

Z 
á 
к 
а 
z 
n 
í 
к 

Systému managementu jakosti ve výuce je třeba rozumět v rámci kurikula, organizační 

struktury, odpovědnosti, procesů a zdrojů. Ty zabezpečují jakost výuky. Řízení výuky se 

může uplatnit během následujících procesů: 

> analýza potřeb výuky 

> plán výuky 

> vývoj výuky 

> realizace vyučování 

> vyhodnocení vyučování 

> vývoj vzdělávací organizace 

> provoz knihoven, laboratoří apod. 

Vedeni a řízeni školy j e z p ů s o b , j a k ý m v r c h o l o v é v e d e n í r o z p r a c o v á v á a n a p l ň u j e 

poslání a vizi školy, jak rozvíjí, zajišťuje a realizuje vhodnými opatřeními a chováním 
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prioritní hodnoty, potřebné pro dlouhodobý úspěch. Základní otázkou je, jak naplňují 

kurikulum, učební plány a osnovy. ,J Kurikulum je nadřazený pojem učebnímu plánu a 

osnovám. Je chápáno jako vzdělávací program, projekt, plán, ale také obsah studia a jeho 

průběh, někdy i jako obsah veškeré zkušenosti získané žákem ve škole. Učební osnovy jsou 

normativními dokumenty stanovující cíle, vymezují obsah, rozsah, posloupnost a distribuci 

učiva vyučovaných předmětů do jednotlivých ročníků a časových úseků vyučování. Jsou 

vypracovány pro jednotlivé předměty podle vzdělávacích oblastí. Učební plán je také 

normativním dokumentem, který konkretizuje obsah vzdělávání a jeho organizační rámec na 

určitém typu školy. Vymezuje soubor vyučovaných předmětů. Časové dotace a zařazení 

předmětů do ročníků. Učební plány jsou dnes rámcovou normou, která umožňuje vedení 

školy určité modifikace ve vztahu к procesům managementu jakosti. 

Požadavky na dokumentaci - všeobecně dokumentace systému managementu jakosti 

školy musí zahrnovat: 

> Dokumentované prohlášení o politice jakosti a o cílech jakosti. Stanovení politiky 

jakosti vychází ze strategického plánu a vize školy. Viz příloha č. 3: Politika jakosti 

GJAK. Cíle jakosti vychází z dlouhodobého záměru rozvoje školy a zvyšování její 

dosažené úrovně viz příloha č. 4: Cíle jakosti GJAK. 

> Příručku jakosti, která zahrnuje oblast použití systému jakosti. 

> Dokumentované postupy vytvořené v systému managementu jakosti. 

> Popis vzájemného působení mezi procesy systému managementu jakosti. 

Dokumentace je rozdělena do úrovní od obecné к podrobnější. Ve škole G.TAK je 

dokumentace rozdělena do čtyř úrovní. 

> Dokumenty první úrovně tvoří Příručka jakosti, která obsahuje souhrnný popis 

systému jakosti. Součástí je i organizační řád organizace. Příručku jakosti může vydat 

pouze ředitel organizace 

> Dokumenty druhé úrovně - směrnice popisují hlavní procesy. Směrnice jsou uvedeny 

v závěru příručky jakosti jako seznam souvisejících dokumentů. I tyto dokumenty 

může vydat pouze ředitel školy. Jako konkrétní příklad z GJAK jsou v závěru celé 

první kapitoly této práce uvedeny názvy těchto směrnic. K nim jsou uvedeny „Karty 

procesu", které jsou součástí těchto dokumentů. Zde je názorně popsán daný proces, 

s cílem, zdroji, vstupy a výstupy, záznamy a zákazníky. 
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> Dokumenty třetí úrovně - postupy, pokyny a řády (např. Školní a klasifikační řád, 

Pokyny ředitele školy к bezpečnosti žáků, к výjezdům do zahraničí, к organizaci 

maturitních zkoušek, к vyřizování stížností aj.). Blíže definují dílčí části procesů a 

provádění činností. Zahrnují konkrétní pracovní postupy, činnosti a plnění dalších 

normou povinných dokumentovaných postupů. Přímo navazují na dokumenty první a 

druhé úrovně. Dokumenty třetí úrovně může vydávat ředitel organizace, případně 

ostatní pracovníci školy s odpovědností za danou oblast. 

> Dokumenty čtvrté úrovně - vzory a formuláře (např. formulář žádosti o uvolnění 

z výuky, žádost o školní akci s atributy její organizace, zajištění pedagogického 

dohledu, časového harmonogramu a předpokládaných nákladů na akci a poté 

vyhodnocení akce - splnění cíle, přidaná hodnota/cena/, vzor plánu osobního rozvoje 

zaměstnance školy, slovní hodnocení žáků, záznam pro pedagogickou rad aj.). Jsou 

tvořeny všemi záznamy, které mají vztah к činnostem, popsaným v dokumentech 

vyšších úrovní systému managementu jakosti. Záznamy mohou mít formu 

stanoveného formuláře nebo i jednoduchého záznamu v elektronické nebo písemné 

formě. Z těchto dokumentů je možno zjistit skutečný průběh a výsledky procesů a 

činností, které jsou popsány v dokumentech systémů managementu jakosti vyšších 

úrovní. 

Dokumenty požadované systémem managementu jakosti musí být z důvodu zajištění 

jejich aktuálnosti a identifikovatelnosti řízeny. Směrnice druhé úrovně QS-08 Řízení 

dokumentace, údajů a záznamů stanovuje požadavky na rozsah, vedení a udržování záznamů 

a řízené dokumentace, definuje zásady jejich tvorby a nakládání s nimi tak, aby byly vždy a 

včas v aktuálním stavu na těch místech, kde se podle nich pracuje, rozhoduje nebo sleduje 

účinnost systému řízení. Na GJAK obsahuje tuto strukturu: řízení dokumentace, strukturu 

organizačních řídících norem školy, tvorbu a schvalování řízené dokumentace, 

připomínkování a schvalování, vydávání a rušení platnosti, povinnosti při řízení dokumentace, 

evidence a distribuce řízené dokumentace, řízení povinné školní dokumentace podle 

legislativy, externí dokumenty, údaje a záznamy - o žácích, od orgánů státní správy a úřadů, 

obecně platné předpisy, řízení záznamů, správa a dokumentace záznamů, archivace a skartace. 
v 

Škola vede dokument: Evidence řízené dokumentace. 

Kapitola 5: Odpovědnost managementu 
Požadavek odpovědnosti managementu je rozdělena do šesti oblastí: 
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Osobní angažovanost a aktivita managementu ve výchovně vzdělávací organizaci. 

Vedení organizace poskytuje důkaz o své osobní angažovanosti tím že: 

^ uvědomuje si a dále sděluje v organizaci, že je důležité plnit požadavky zákazníka stejně tak 

jako požadavky zákonných a normativních předpisů, 

> stanovuje politiku jakosti a cíle jakosti, 

^ provádí přezkoumávání managementu, 

^ zajišťuje dostupnost nezbytných a potřebných zdrojů. 

Zaměření na zákazníka ve výchovně vzdělávací organizaci.Vedení 

organizace zajišťuje, aby byly řádně stanoveny a systémově přezkoumávány požadavky 

zákazníků a důsledně respektovány zákonné požadavky a závazné předpisy. Plnění požadavků 

zákazníků musí směřovat ke zvyšování spokojenosti zákazníka 

Politika jakosti ve výchovně vzdělávací činnosti. Zásady politiky jakosti se vztahují na 

celou organizaci, všechny pracovníky a všechny poskytované produkty a služby. Vydává ji 

ředitel organizace na samostatném dokumentu, který je odpovídajícím způsobem v rámci 

interní komunikace prezentován všem pracovníkům. Z politiky jakosti je vycházeno při 

stanovení cílů jakosti. 

Plánování. Vedení organizace stanovuje na konci roku cíle jakosti na následující roční 

období, na základě: 

> střednědobé nebo dlouhodobé strategie organizace v oblasti řízení jakosti; 

> vyhodnocení plnění předcházejících cílů jakosti; 

> výsledků činnosti organizace v daném období. 

Cíle jakosti jsou jasně formulovány, jejich plnění je vymezeno přesným termínem a 

odpovědností vedoucího pracovníka. Hodnocení plnění cílů jakosti je prováděno při 

každoročním přezkoumání systému managementu jakosti. V plánování systému jakosti 

představitel vedení pro jakost organizace při běžném chodu organizace, pravidelně vždy při 

přezkoumání managementu, provádí kontrolu průběhu a fungování procesů a celého systému 

managementu jakosti, zajišťuje potřebné zdroje pro jeho fungování a plánuje potřebné kroky 

к udržení nebo rozvoji stávajícího stavu vždy dle reálných možností organizace. Případná 

rozhodnutí se promítají do cílů jakosti nebo do dokumentace systému managementu jakosti. 

Odpovědnost, pravomoc a komunikace. Ředitel organizace rozděluje veškeré 

odpovědnosti a pravomoci mezi všechny pracovníky organizace. 
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Rozdělení odpovědností a pravomocí je dokumentováno v rámci: 

stanovení organizační struktury, 

popisu odpovědností a pravomocí za procesy a činnosti. 
Obr. č. 4: Organizační struktura a matice odpovědnosti 

Legenda matice : 
0 / 0 + odpovídá / odpovídá v rámci útvaru 
S spolupracuje 
I je informován 
v R ředitel 
P poradci 
E,H ekonom, hospodářka 

Činnost / člen managementu Ř p E 

4 SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY 

4.1 Všeobecné požadavky 
Identifikace procesů a jejich rozdělení O I I 

Stanovení průběhu procesů a jejich metrik 0 I I 

Měření a monitorování procesů O I I 

Vyhodnocení analýz a stanovení opatření к dalšímu zlepšení 0 I I 
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4.2 Požadavky na dokumentaci r f Г f J 

Vydávání dokumentace systému managementu jakosti o s s 

Připomínkování dokumentace o s s 

Zajištění řízení dokumentace 0 I I 

Zavedení dokumentovaných postupů systému managementu 
kvality 

0 I I 

5 ODPOVĚDNOST MANAGEMENTU 

5.1 Osobní angažovanost a aktivita managementu 

Definování organizační struktury organizace o I I 

Rozdělení pravomocí a odpovědností pracovníkům vedení 0 I I 

5.2 Zaměření na zákazníka 

Určení pravidel a odpovědností pro uzavírání smluvních 
vztahů 

0 I I 

Určení způsobu komunikace se zákazníkem 0 s 

Uzavírání obchodních smluvních vztahů 0 - I 

5.3 Politika kvality 

Stanovení politiky kvality a cílů jakosti o I I 

Implementace zásad politiky a cílů v organizaci 0 I I 

5.4 Plánování 

Plánování a udržování systému managementu jakosti pro 
splnění všech požadavků 

0 s s 

5.5 Odpovědnost, povinnost a komunikace 

Určení představitele managementu pro jakost 0 I I 

Určení komunikačních cest o I I 

5.6 Přezkoumání systému managementu 

Přezkoumání managementu a plánované hodnocení změn 
vSJ 

0 I I 

Zjištění vstupních dat pro přezkoumání managementu 0 s s 

Stanovení opatření na základě zjištění 0 I I 

Přezkoumání systému managementu ve výchovně vzdělávacím sektoru. Vedení 

organizace pravidelně přezkoumá systém řízení jakosti z hlediska jeho vhodnosti, správnosti a 

efektivnosti. Toto přezkoumávání slouží zejména pro časové a věcné porovnávání dokumentů 
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a záznamů o jakosti, jejich vyhodnocování a použití jako podkladu pro řízení. Přezkoumání 

managementu probíhá zpravidla jedenkrát ročně. Pro vlastní přezkoumání připravuje 

představitel vedení pro jakost podklady. Na jejich základě provede vedení organizace 

vyhodnocení a vypracuje zprávu, ve které shrne důležité informace týkající se uplynulého 

období a navrhne potřebná opatření. Výstupy z přezkoumání jsou přijatá opatření a rozhodnutí 

vztahující se ke zlepšování efektivnosti systému managementu jakosti a jeho procesů, ke 

zlepšování produktu ve vztahu к požadavkům zákazníka а к potřebám zdrojů. Součástí 

přezkoumání managementu je přezkoumání politiky jakosti a stanovení cílů jakosti na příští 

rok. Této problematice se věnuje podrobněji kapitola č. 3 této práce. 

Kapitola 6: Management zdrojů 

Ředitel výchovně vzdělávací organizace určuje a poskytuje v rámci možností zdroje 

tak, aby došlo к uplatňování a udržování systému managementu jakosti a neustálého 

zlepšování jeho efektivnosti a dále docházelo ke zvyšování spokojenosti zákazníka plněním 

jeho požadavků. Management musí vzít v úvahu např.: 

> např. hmotné zdroje, jako jsou zlepšená realizační a podpůrná vybavení; 

> nehmotné zdroje (duševní vlastnictví); 

> strukturu školy; 

> management informací a technologie; 

> zvyšování odborné způsobilosti prostřednictvím výcviku, vzdělávání a výuky; 

> rozvoj dovedností ve vedení a řízení zaměstnanců a profilování budoucích manažerů 

školy; 
> plánování potřeb budoucích zdrojů. 

Lidské zdroje ve výchovně vzdělávací organizaci. Zaměstnanci v organizaci patří mezi 

jeden z nej hodnotnějších kapitálů. Proto má management plánovat systém zaměstnanců 

к udržování a zlepšování odborné způsobilosti pedagogických a podpůrných zaměstnanců. 

Vedení organizace určuje úroveň kompetencí a způsobilostí pro všechny pracovní pozice a 

snaží se o jejich další rozvoj. Zákazníkům mají dostat ujištění, že škola má kvalifikované 

pedagogy, potřebné ke splnění výukových požadavků na studenty. Záznamy mají ukazovat 

periodické přezkoumání potřeb odborného školení a jejich výsledků. Tyto popisy jsou 

zpracovány pro každou pozici a dále mohou být dle potřeby upraveny pro konkrétního 

pracovníka. Ten svůj souhlas s popisem stvrzuje podpisem při uzavírání pracovní smlouvy. 
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V praxi GJAK ředitel školy postupuje následně: 

Obr. č. 5: Proces managementu lidských zdrojů 
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Všem pracovním pozicím a pracovníkům určuje ředitel školy pracovní náplň a umístění 
v rámci organizační struktury školy. Dále každému pracovníkovi stanovuje požadavky na 

odbornou způsobilost stanovené na základě potřebného vzdělání, praxe, schopností a 

dovedností. Tyto požadavky se promítají do popisů pracovních pozic v pracovním řádu 

zaměstnanců. Tyto popisy jsou zpracovány pro každou pozici a dále mohou být dle potřeby 

upraveny pro konkrétního pracovníka. Ten svůj souhlas s popisem stvrzuje podpisem při 
Uzavírání pracovní smlouvy. Podnětem pro zahájení přijímání nového pracovníka je zjištění 

aktuální potřeby pracovníků. Ředitel školy každoročně a dále při každém odchodu 

pedagogického pracovníka analyzuje především: 

^ počet pedagogických pracovníků a jejich aprobaci, 

^ počet žáků, 

^ počet a strukturu vyučovacích hodin (povinných, volitelných), 

^ stanovisko učitelů к úvazkům na další školní rok, 

^ volné zdroje. 

Výběr pedagogického pracovníka probíhá prostřednictvím výběrového řízení, kterého 
Se účastní ředitel školy, zástupce školské rady a žáků. Obsah výběrového řízení stanovuje 

ředitel ško^v souladu se zákonem o pedagogických pracovnících. Výběr nepedagogických 

pracovníků probíhá prostřednictvím rozhovoru s ředitelem školy. Přijímání pracovníků je 

spojeno se zajišťováním potřebných informací, podkladů a dokumentů. Hospodářka školy 

připravuje podklady školy, zbytek zajistí uchazeč. Personální evidence obsahuje minimálně: 

pracovní smlouvu, mzdový výměr, 

^ zápočtový list, prohlášení poplatníka, 

^ osobní dotazník, 
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^ osobní list zaměstnance - veden na PC v programu CSH Praha Syslík, 

^ výpis z trestního rejstříku, 

^ ověřené kopie dokladů o vzdělávání, závěrečné vysvědčení z vysoké školy (aprobace), 

^ záznam o vstupní zdravotní prohlídce. 

Osobní rozvoj pracovníků. Existují tyto základní druhy školení a vzdělávání 

pracovníků: povinná školení daná zákonnými povinnostmi (zejména BOZP, PO) - termíny 

školení vycházejí ze zákonných požadavků, a odborná a růstová školení (zvyšování 

kvalifikace) - druh a termín vzdělávání vychází z plánu osobního rozvoje. 

Celý systém vzdělávání a rozvoje pracovníků vychází z disponibilních zdrojů rozpočtu, 

"vyhrazených pro tuto oblast. Za stanovení a řízení těchto zdrojů odpovídá ředitel školy. 

V rámci systémového přístupu к rozvoji a vzdělávání pracovníků existuje pro každého 

Pedagogického pracovníka osobní plán rozvoje. Tento plán vytváří ředitel školy společně 
s pracovníkem při hodnocení pracovníků. Podklady pro tvorbu osobního plánu rozvoje jsou: 

^ nabídka pedagogického centra a dalších subjektů, 

^ disponibilní finanční zdroje, 

^ požadavky vedení - ředitele na rozvoj pracovníků, 

^ požadavky daného pracovníka. 

Cílem je dosáhnout systematického a efektivního vzdělání a rozvoje pracovníků 

vyhovující oběma stranám. Osvědčení a další záznamy ze vzdělávacích akcí zakládá ředitel 

školy do složky daného pracovníka. Hodnocení vzdělávání pracovníků - po každé vzdělávací 
akci pracovník zpracuje krátkou zprávu - zpětnou vazbu. Smyslem tohoto krokuje vyhodnotit 

smysluplnost a efektivitu dané akce v porovnání ke vloženým prostředkům. Orientační 

kritéria j sou: 

^ poměr teorie a praktického využití, 

^ přínos pro každodenní výuku, 

^ návaznost na další vzdělávání, 

^ poměr cena výkon. 

Zjištěné informace případně promítne ředitel a pracovník do plánu osobního rozvoje. 

Ředitel školy provádí minimálně dvakrát ročně hodnocení pracovníků při rozhovoru. 

Pro tento rozhovor si ředitel připravuje podklady z hospitační činnosti, záznamy ze 
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vzdělávacích akcí a další informace o výkonu pracovníka v daném období. Před samotným 

rozhovorem zadá pracovníkům, aby zpracovali: 

> sebehodnocení, hodnocení vzdělávacích akcí, požadavky na vzdělání na další období, 

> zhodnocení kladů a záporů školy nebo SWOT analýzu školy, 

^ náměty pro zlepšení na další rok. 

Výsledky rozhovoru se promítají do plánu osobního rozvoje, případně do finančního 

hodnocení pracovníka. Záznamy z rozhovoru vede ředitel školy v jeho složce. Infrastruktura 

ve výchovně vzdělávací organizaci - jednotlivé procesy podporuje odpovídající 

infrastrukturou zahrnující pracovní prostor, vybavení technické, hardwarové a softwarové, 

Údržbu a další podpůrné služby. Odpovědnosti za jednotlivé druhy infrastruktury jsou 

stanoveny v následné tabulce GJAK. Každý pracovník je pověřen na provozní poradě, dále 

Podepisuje příslušnou inventární knihu svěřených prostředků, na které je výčet jemu 

svěřeného majetku. Někteří pracovníci dle potřeby podepisují i hmotnou odpovědnost. 

Kategorie 
infrastruktury 

Odpovědná osoba-zajišťuje Požadavky 

Budova 
pronajímatel plán kontrol a revizí 

Budova 
ředitel školy 

kontroly, revize, evidence, 
inventarizace, provozní řád 

Vnitřní vlastní 
zařízení a 
vybavení 

ředitel školy, pověřený 
pracovník 

evidence, inventarizace,kontroly, 
revize,provozní řád, 

Učební pomůcky pověřený pracovník evidence, inventarizace 

Pracovní prostředí je řízeno v souladu s požadavky na dosažení shody produktů. Je 

také brán zřetel na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zákazníků a zaměstnanců 

organizace. Pracovní prostředí ve výchovně vzdělávacích organizacích má několik důležitých 

aspektů: 

^ bezpečnost, hygiena a ergonomie - školení BOZP, PO, veškeré instrukce, plány a řády, 

nakupování vhodné infrastruktury, 

^ podpora výchovně vzdělávacího procesu - zařízení a vybavení učeben, učební 

techniky a metody, 
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> sociální vztahy - formy komunikace, důraz je kladen na partnerský přístup к žákům 

s možností vyjádřit se к všem aspektům školy. 

Kapitola 7: Realizace produktu 

Plánování realizace produktu ve výchovně vzdělávací organizaci. Plánování je 

prováděno tak, aby byl vlastní průběh hlavních procesů v souladu s požadavky ostatních 

Procesů. Při plánování škola určuje výsledné požadavky na produkt, požadavky na další 

zdroje, kontrolní a zkušební činnosti a vznik případných záznamů. Procesy týkající se 

Zákazníka - vlastní realizací škola určuje nejen ty požadavky na produkt, které zákazník 

uvedl, ale i ty, které nevyjádřil, jsou-li pro zamýšlené použití nezbytné. Samozřejmě 

výchovně vzdělávací organizace prověřuje plnění požadavků, které jsou na ni kladeny obecně 

Platnými předpisy a normami. Než přijme závazek na dodání produktu (služby) zákazníkovi 

(uzavřením smluvního vztahu) prověřuje: 

a) jednoznačnost a vyřešení všech nejasných požadavků na produkt (službu) 

b) schopnost školy j e plnit. 

Se zákazníkem škola komunikuje tak, aby měl к dispozici všechny informace 

Produktech (o službách) a bylo s ním efektivně komunikováno v průběhu všech procesu. 

Návrh a vývoj - proces návrhu a vývoje uplatňuje výchovně vzdělávací organizace při tvorbě, 

úpravách a aktualizacích učebních plánů tak, aby splňovaly nejen povinné požadavky, ale 

také obsahovaly nej novější poznatky a metody výchovně vzdělávacích procesů. Konkrétní 

Příklad procesu z praxe GJAK je na následujícím obrázku 
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Obrázek č. 
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6 : Proces při tvorbě, úpravách a aktualizacích učebních plánů GJAK 
Odp.osoba Popis a záznamy 
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Nakupování výchovně vzdělávací organizace zajišťuje tak, aby všechny nakupované 

Produkty odpovídaly specifikovaným požadavkům. Soustředí se zejména na dodavatele 

služeb (vzdělávání) a stálé dodavatele spotřebního materiálu. Má stanovena kritéria, která 
m u s í dodavatelé , a jejich dodávky splňovat. Dodavatele dále hodnotí a tyto informace škole 

slouží jako podklad pro další výběr. Výroba a poskytování služeb - hlavním realizačním 

procesem školy je výchovně vzdělávací proces. Tento proces i ostatní doplňující procesy a 

Činnosti musí probíhat za řízených podmínek. Ty zahrnují dostupnost instrukcí, potřebných 

zdrojů a uplatnění kontrolních a monitorovacích mechanismů. Procesy ve výchovně 

vzdělávací organizaci mají stanoven průběh a kritéria, která ověřuje, aby si byla jista, že dojde 

ke splnění stanovených výsledků Tento přístup uplatňuje především u procesů, jejichž výstup 

nelze monitorovat nebo měřit. V průběhu poskytování služeb je každý produkt identifikován, 

udržován ve shodě a je zajištěna jeho sledovanost. 

Kapitola 8: Měřeni, analýza a zlepšování; Řízení neshodných produktů; Analýza údajů; 
Zlepšování - je podrobně rozpracována a předmětem kapitoly č. 3 této práce. 
Seznam související dokumentace systému managementu jakosti GJAK 

QS-01 Komunikace a přijímací řízení 

QS-02 Tvorba, úpravy a aktualizace učebních plánů 

QS-03 Organizace a průběh výuky ve školním roce, kontrolní činnost 

QS-04 Řízení zdrojů a prostředí 
QS-05 Sebehodnocení a zlepšování 

QS-06 Odpovědnost vedení a interní komunikace 

QS-07 Řízení dokumentace, údajů a záznamů 

QS-08 Řízení neshod, nápravných a preventivních opatření 

QS-09 Interní audit 
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2 UPLATNĚNÍ NOREM I S O PRO SEBEHODNOCENÍ A ZLEPŠOVÁNÍ 

ŠKOLY V SOULADU SE STRATEGICKÝMI DOKUMENTY 

VZDĚLÁVACÍ POLITIKY A ŠKOLSKÝMI PŘEDPISY Č R . 

2.1 Obecně 

Cílem této kapitoly je nastínit vývoj strategických dokumentů a právních předpisů, které 

byly základem pro zavedení povinnosti vlastního hodnocení škol. V závěru této kapitoly 

Práce je vyhodnocení, že nástroje a metody norem ISO jsou akceptovatelné a použitelné pro 

vlastní hodnocení školy a.jsou v souladu s výše uvedenými dokumenty. Toto tvrzení se opírá i 
o vládní usnesení č. 458/2000 ze dne 10. května 2000 o národní politice jakosti České 

republiky. Zde byla ke stěžejním úkolům státu v souladu se stanovenými cíli stanovena 

koordinace politiky jakosti ve sféře výchovy a vzdělávání ve školách, v celoživotním 

vzdělávání a v rekvalifikacích pracovníků podle potřeb trhu práce. Přímou vazbu na řešení 

stanovených úkolů v oblasti výchovy a vzdělávání ve školách má vlastní hodnocení škol, 

které patří od ledna 2005 к novým povinnostem škol. 

2.2 Vývoj 

Vývoj strategických dokumentů a právních předpisů od roku 1989 к vlastnímu 

hodnocení školy. Tyto dokumenty neobsahují nástroje a metody, které školy к vlastnímu 

hodnocení mohou využít. Příklady využitelných nástrojů řeší až odkazy DZ ČR 2007 a 

sdělení MŠMT к provádění vlastního hodnocení školy ě.j. 19229/2006-20 na webové stránky 

různých institucí. Zde je uvedena Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného 

vzdělávání, autora Stanislava Micheka a kol., vydané Národním ústavem pro odborné 

vzdělávání, která uvádí i příklady vlastního hodnocení podle norem ISO. Dalším důležitým 

dokumentem je vládní usnesení č. 458/2000 ze dne 10. května 2000 o národní politice jakosti 

České republiky, který podporuje zavádění moderních systémů řízení organizací včetně 

zavádění systémů jakosti. V souladu s novými principy kurikulární politiky, zformulovanými 

v Národním programu rozvoje vzdělávání v ČR (tzv. Bílé knize) a zakotvenými v zákoně 

č-561/2004 SB?, zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (dále jen „školský zákon"), se do vzdělávací soustavy zavádí nové směry 

vzdělávací politiky. 
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2.3 České vzdělávání a Evropa: strategie rozvoje lidských zdrojů v České 
republice při vstupu do Evropské unie 

Národní program rozvoje vzdělávání v ČR bezprostředně navazuje na publikaci z roku 

1999 „České vzdělávání a Evropa: strategie rozvoje lidských zdrojů v České republice při 

vstupu do Evropské unie" (Zelená kniha). Zpráva navazovala na koncepční dokument MŠMT 

z roku 1994 "Kvalita a odpovědnost" a na analýzu OECD Zpráva o české vzdělávací politice 

z roku 1996. Zpráva České vzdělání a Evropa - strategie rozvoje lidských zdrojů v České 

republice při vstupu do Evropské unie byla připravena v rámci programu Phare jako jeden 

z projektů, který analyzoval, jaké důsledky bude mít vstup do Evropské unie pro jednotlivé 

resorty a sektory. Stanovila pět základních směrů vize a strategie navrhovaného vývoje 

vzdělávací politiky v České republice 

^ Vzdělání jako příležitost 

> Realizace celoživotního Učení 
> Otevření školy společnosti 

^ Proměna tradiční školy 

^ Uvolnění vnitřních zdrojů proměny. 

v Zelené knize bylo konstatováno, že v České republice do roku 1999 nedošlo 
k vytvoření komplexního systému evaluace, založeného na jasné koncepci vzdělávací 

Politiky, na vypracování národního kurikula a na definování vzdělávacích cílů, ze kterých by 

byla odvozena hlediska pro evaluaci a pro vypracování evaluačních nástrojů. Chyběly 

mechanismy, jak z provedené evaluace vyvozovat závěry pro zlepšování kvality vzdělávání 
na všech úrovních. Nebyla dostatečně vyjasněna a rozvinuta role různých nástrojů evaluace a 
nebyla zdůrazněna úloha sebeevaluace pro rozvoj školy. 

К uvolnění vnitřních zdrojů proměny byl označen za nezbytný předpoklad vytvoření 

celkového rámce a konkrétních nástrojů pro podporu škol v jejich úsilí o změnu a zvýšení 

bality. Jako nezbytnost vyvážení získaného stupně autonomie je vytvoření systematické 

evaluace vzdělávacích výsledků školy, aby byla zajištěna efektivita jejich práce. Navrhovaná 

strategie Zelené knihy doporučila к evaluaci a zajišťování kvality mimo jiné: 

> Zřídit centrální orgán pro zabezpečování a koordinaci evaluačních aktivit vytvořit 

ucelenou koncepci a strategii evaluace. 
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> Vytvořit institucionální, personální i materiální podmínky pro vypracování a ověření 

nástrojů externí evaluace vzdělávacího systému. 

> Podporovat široké uplatnění sebeevaluace škol a vymezit jejich úlohu к evaluacím 

prováděným inspekcí. Podporovat vznik a uplatnění metodologie a nástrojů 

spojujících výsledky evaluace se zlepšováním kvality vzdělávání na všechny úrovně 
с-— y, W"7 J ř y , 

vzdělávacího systému (systém, škola, třída) 

> Podporovat zapojení ČR do mezinárodních průzkumů, projektů a srovnávání výsledků 

vzdělávání. 

2.4 Národní program rozvoje vzdělávání v ČR (Bílá kniha) 
t -

Národní program rozvoje vzdělávání v ČR (Bílá kniha) vznikl na základě analýz a 

hodnocení vývoje českého školství a celé sféry vzdělávání v desetiletí po roce 1989. Navazuje 

na posouzení stavu vzdělávací soustavy domácími i zahraničními experty. Opírá se rovněž p 

analýzu obecných trendů, které se dlouhodobě uplatňují v zemích Evropské unie a ostatních 

vyspělých zemích světa a o srovnání stavu české vzdělávací soustavy se zahraničím. Program 

vymezuje obecné cíle, principy a záměry, které mají být respektovány a realizovány všemi 

aktéry vzdělávací politiky. 

Směr lze vyjádřit těmito hlavními strategickými liniemi: 

^ Přechod od centralizovaného řízení к odpovědnému rozhodování 

^ Realizace celoživotního učení pro všechny 

^ Přizpůsobování obsahu a procesu vzdělávání potřebám života ve společnosti znalostí 

^ Monitorování a hodnocení kvality a efektivnosti vzdělávání 

^ Podpora vnitřní proměny a otevřenosti škol 
^ Zlepšování kvality a profesní perspektivy pedagogických pracovníků. 

V decentralizovaném systému byl posílen systém hodnocení (evaluace). Vyšší míru 

samostatnosti škol v rozhodování tak vyvažuje systematické vyhodnocování dosažených 
výsledků к zajištění jejich kvality a efektivnosti. К existující vnější evaluaci Českou školní 

mspekcí byla doplněna vnitřní evaluací (sebehodnocení) školy s úsilím o změnu a dosažení 
vysoké kvality. Tím byl podpořen vznik různých forem externího a interního hodnocení škol a 

Prostor pro vytvoření mechanismů, jak z provedeného hodnocení vyvozovat závěry pro 

zlepšování kvality jednotlivých škol. 
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2.5 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České 
republiky 2005 a 2007 

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2005 

(dále jen „DZ ČR 2005") byl zpracováván na základě § 9 - 11 a § 185 odst. 4 zákona č. 

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon). DZ ČR 2005 představuje z hlediska MŠMT jeden z významných nástrojů 

formování vzdělávací soustavy. Jeho aktualizace v roce 2007 klade důraz na implementaci 
n°vé školské legislativy přijaté v letech 2004-2006. Zakotvuje záměry, cíle a kritéria 

vzdělávací politiky. 

„DZ ČR 2005" stanovil následujících šest strategických směrů: 

^ Zkvalitňování a modernizace vzdělávání (kurikulární reforma) 

^ Zajišťování kvality, monitorování a hodnocení výsledků vzdělávání 

^ Zajišťování rovnosti příležitostí ke vzdělávání 

^ Rozvoj integrovaného systému poradenství ve školství 

^ Zvyšování profesionality a společenského postavení pedagogických pracovníků 

^ Podpora dalšího vzdělávání. 

Pro zajišťování kvality, monitorování a hodnocení výsledků vzdělávání stanovil, že 
n°vé pojetí vzdělávání je nezbytné vyvážit systematickým sledováním a hodnocením 

dosahovaných výsledků. Vlastní hodnocení (autoevaluace) školy tak dostalo při transformaci 

Vzdělávacího systému klíčovou úlohu: jako předpoklad zkvalitňování práce škol a jejich 
výsledků a východisko pro koncipování výroční zprávy školy. Autoevaluace školy zůstala i 

Jedním z nej důležitějších vstupů pro externí hodnocení školy Českou školní inspekcí (ČŠI), 

Proto bylo doporučeno, aby metodika vlastního hodnocení školy měla být propojena 
s Metodikou ČŠI. DZ ČR 2005 stanovil i následující postup dalších prací v letech 2005 -

2006: zhodnocení dosavadních zkušeností s prvky autoevaluace, vytvoření nabídkových 
s°uborů indikátorů pro hodnocení kvality školy a nástrojů pro autoevaluaci s postupným 

edením ve školách i v práci ČŠI, vytvoření vzorových postupů pro propojování externí 
evaluace a autoevaluace na základě využití různých druhů informací (z vlastního hodnocení 
§ко1У, z hodnocení ČŠI, z výsledků mezinárodních výzkumů apod.), rozvinutí spolupráce 

organizacemi, které se autoevaluaci zabývají, včetně koordinace jejich činnosti v oblasti 
lrnplementace autoevaluačních nástrojů do škol a vytvoření systému vzájemné spolupráce 
skol v oblasti autoevaluace a rozvoje škol (s využitím připravovaného školského portáli 
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Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2007 

(dále jen „DZ ČR 2007") byly zvoleny následující základní strategické směry: 

Rovnost příležitostí ke vzdělávání 

Kurikulární reforma - nástroj к modernizaci vzdělávání s důrazem na rozvoj klíčových 

kompetencí 

^ Podpora cizích jazyků, informačních a komunikačních technologií 

^ Tvorba a zavádění systémů kvality, metod hodnocení a vlastního hodnocení škol a 

školských zařízení 
^ Zvyšování profesionality a zlepšování pracovních podmínek pedagogických 

pracovníků 

^ Podpora dalšího vzdělávání. 

Obsah priorit je upraven a rozšířen o opatření, jež MŠMT pro další období pokládá za 
významné. Tvorba a zavádění systémů kvality, metod hodnocení a vlastního hodnocení škol 
a školských zařízení má za základní cíl strategického směru: vytvořit systém monitorování, 

hodnocení a vlastní hodnocení škol a školských zařízení. DZ ČR 2007 obecně konstatuje, že 
Se Podařilo vytvořit řadu prospěšných hodnotících a sebehodnotících nástrojů, které však 
sP°lu netvoří ucelený systém. Pro následující období by měly být školám poskytnuty 
odPovídající nástroje monitorování a hodnocení své činnosti, aby došlo к vytvoření 
efektivního systému monitorování a hodnocení, který bude poskytovat zpětnou vazbu všem 

rozhodujícím aktérům vzdělávací sféry. Stále většího významu má nabývat vlastní hodnocení 

^kol. v DZ ČR 2007 jsou již uvedeny bližší informace к dosavadnímu provádění vlastního 

hodnocení školy. Jsou to odkazy na webové stránky: 

L . 
"~~-^^vww.msmt.cz/ministerstvo/sdeleni-msmt-k-vlastnimu-hodnoceni-skoly-c-i-19229-

^ ^ z g - d n e - 7 - s r p n a - 2 0 0 6 
htt 

"—^^ww.rvp.cz/search: 
htt 
--P^yww.nuov.cz/public/File/prirucka pro sebehodnoceni poskytovatelů OV.pdf 
htt 
^k^vww.mecops.cz/mec/. 

I nadále se předpokládá přípravu podpůrných materiálů pro pomoc školám při vytváření 

ústního hodnocení škol (evaluace na úrovni školy, učitele, žáka, kurikula apod.), způsobu 

žití dosažených informací pro školu, žáky a jejich rodiče. A potřebu stanovit vztah 
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vlastního hodnocení к hodnocení externímu prováděnému ČŠI, zřizovatelem apod. 

tuto prioritu je zefektivnit metodu vlastního hodnocení škol. 

Cílem pro 

K tomu byla navržena následující opatření: 

^ vytvořit teoretickou metodologickou platformu pro evaluační a monitorovací procesy 

školy (do 2010); 

^ využívat zahraničních zkušeností pro vlastní hodnocení školy (průběžně); 

^ nabídnout školám metodickou podporu při vlastním hodnocení školy (do 2010); 

^ připravit podpůrné nástroje pro vlastní hodnocení školy (průběžně do 2013); 

^ vytvořit systém dalšího vzdělávání odpovědných pracovníků v oblasti evaluace a 

monitorování (průběžně do 2013); 

^ podpořit implementaci hodnotících nástrojů ve spolupráci s kraji, univerzitami, 

zařízeními DVPP atd. (průběžně do 2013); 

^ osvětlit metodiku a zajistit podporu vlastnímu hodnocení ze strany zřizovatelů (do 

2010); 

^ vytvořit sítě škol pro výměnu „dobré praxe" (do 2013); 

^ podpořit přípravu využitelných nástrojů pro ověření kvality školy (podpůrné testy, 

vytvoření výběru parametrů jako indikátorů kvality výsledků vzdělávání, poskytování 

informací školám prostřednictvím informačního systému, implementace výsledků do 

informačního systému školy, propojování dat (do 2010). 
2 '6 Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon^ vyhláška č.15/2005 Sb., Sdělení 

MŠMT к provádění vlastního hodnocení školy č.j.19229/2006-20. 

V souladu s hlavními opatřeními zformulovanými v Národním programu rozvoje 
Vzdělávání v ČR- (tzv. Bílé knize) к monitorování a hodnocení a efektivity vzdělávání byly 

dvořeny legislativní a organizační podmínky pro vybudování systému evaluace na úrovni 
Ví 

a bude postupně realizována vnitřní evaluace školy, které bude následně využíváno 

P°leČně s následnou externí evaluací Českou školní inspekcí, a to na základě společné 

Metodiky. Toto hlavní opatření Bílé knihy к hodnocení škol bylo zakotveno v zákoně 

1/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

dělávání (dále jen „školský zákon"). V § 12 školského zákona v hodnocení školy dochází 
uPravě. Kromě již známého hodnocení školy ze strany České školní inspekce se nově 
vedlo vlastní hodnocení školy, které je jednak východiskem pro zpracování výroční zprávy 
Jednak jedním z podkladů pro hodnocení českou školní inspekcí. Strukturu, pravidla a 

t e r m , 
1ПУ vlastního hodnocení školy stanoví vyhláškou ministerstvo, aby byla zachována 
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jednotnost postupů a zpracování. Hodnocení školy může provádět také jejich zřizovatel, 

požaduje se však, aby kritéria, podle nichž bude školu nebo školské zařízení hodnotit, byla 

veřejně známá. Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy v § 8 a § 9 vyhlášky č.15/2005 

Sb. specifikuje obsah, oblasti a pravidla a termíny vlastního hodnocení školy. Vlastní 

hodnocení má být zaměřeno na cíle, které si škola stanovila v koncepčním záměru rozvoje 

školy a ve školním vzdělávacím programu a posouzení, jakým způsobem je škola plní. 

Součástí je hodnocení oblastí, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků a oblastí, ve 

kterých je třeba úroveň zlepšit s návrhy opatření. Předpokládá také hodnocení účinnosti 

opatření obsažených v předchozím vlastním hodnocení. 

Vyhláška definuje šest hlavních oblastí vlastního hodnocení: 

^ podmínky vzdělávání; 

^ průběh vzdělávání; 

^ podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, 

žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání; 

^ výsledky vzdělávání žáků a studentů; 

^ řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků; 

^ úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem к podmínkám vzdělávání a 

ekonomickým zdrojům. 

Stanovená pravidla hodnocení školy hovoří o tom, že hodnocení se zpracovává za 

°bdobí jednoho nebo dvou školních roků, návrh struktury hodnocení projedná ředitel školy 
s Pedagogickou radou do konce září školního roku, v němž se má vlastní hodnocení školy 
Uskutečnit. Vlastní hodnocení roku školy se projedná v pedagogické radě do 31. října 

následujícího školního roku. 

Ve sdělení MŠMT к provádění vlastního hodnocení školy č.j. 19229/2006-20, 

•ninisterstvo na základě dotazů к provádění vlastního hodnocení školy upozorňuje, že vlastní 

hodnocení by nemělo být jednorázovým popisem situace ve škole, ale mělo by být výsledkem 

dlouhodobého a systematického posuzování v oblastech uváděných ve vyhlášce č. 15/2004 Sb. 
redp°kládá, že do zpracování vlastního hodnocení školy budou zapojeni prakticky všichni 

Pedagogičtí pracovníci školy. I v tomto dokumentu je odkaz na materiály a příklady dobré 

Praxe, které školy mohou pro zpracování návrhu struktury vlastního hodnocení. Tyto 

Materiály vychází ze shodných odkazů uvedených к této problematice v DZ ČR 2007 ( např. 
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Národního ústavu odborného vzdělávání - Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů OV a 

Výzkumného ústavu pedagogického Praha). Ve sdělení MŠMT je navíc odkaz na webové 

stránky České školní inspekce, kde jsou publikována doporučení v sekci Rozvoj systému pro 

další hodnocení a další instituce, které poskytují informace a kurzy dalšího vzdělávání v této 

oblasti, např. Národní institut pro další vzdělávání (NIVD-Vzdělávací programy-evaluace) a 

Metodické a evaluační centrum. 

2 , 7 Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání, 

autora Stanislava Micheka a kol., v y d a n á N á r o d n í m ú s t a v e m p r o o d b o r n é v z d ě l á v á n í , 

červenec 2006 vychází z usnesení Rady Evropské unie z prosince 2002 a prohlášením 
evropských ministrů odpovědných za vzdělávání v členských zemích Unie, které bylo přijato 
"a zasedání v Kodani ve dnech 29. a 30. listopadu 2002 („Podpora spolupráce v zajišťování 

kvality se zvláštním zaměřením na výměnu modelů, metod a společných kritérii a principů 

kvality v odborném vzdělávání a přípravě"). Tato příručka využívá zkušenosti škol při 
2avádění moderních systémů řízení organizací včetně zavádění systémů jakosti pro 
autoevaluaci a vychází z postupů používaných v normě ČSN EN ISO 9001:2001, modelu 
excelence EFQM, modelu CAF a dalších metodik obdobného charakteru. Jsou zde uvedeny 

konkrétní příklady dobré praxe škol, které postupy mezinárodně uznávaných norem a postupů 

využívají к vlastnímu hodnocení školy. 

2 - 8 Závěr. 

Od základních tezí před vstupem do Evropské unie byly postupně přijímány strategické 

d°kumenty a právní předpisy v České republice, které stanovují nutnost vlastního hodnocení 
šk i 

01- Postupně se vytvářela struktura, náležitosti a kritéria к tomuto hodnocení. MŠMT v roce 

připravilo také Operační program Rozvoje lidských zdrojů, který má pomoci čerpat 
fin 

a n c n í prostředky z ESF. První priorita tohoto programu je právě zkvalitňování vzdělávání 
e školách. Ministerstvo také v tomtéž roce podpořilo rozvoj celoživotního učení tím, že 

v , 

300 tis. Kč podpořilo vznik metodické příručky jakosti pro vzdělávací organizace, 
t e ré chtějí získat osvědčení o jakosti v rámci ISO 9000:2001. V současné době jsou i ve 

egických dokumentech ČR a metodických příručkách i portálech doporučení využívání 
a s t r°jů a metod norem ISO pro vlastní hodnocení školy. Podmínkou však je, že musí 

resPektovat strukturu vlastního hodnocení podle vyhlášky č. 15/2005 Sb. 
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3 UPLATNĚNÍ NÁSTROJŮ A METOD NORMY I S O PŘI 

SEBEHODNOCENÍ A ZLEPŠOVÁNÍ VE ŠKOLE 
3.1 Měření a analýza při vlastním hodnocení školy 

3.1.1 Obecně 

Výchovně vzdělávací organizace musí plánovat a uplatňovat procesy monitorování, 

měření, analýzy a zlepšování, které jsou potřebné: 

^ pro prokázání shody produktu; 

> pro zajištění shody systému m a n a g e m e n t u jakosti; 

> pro neustálé zlepšování efektivnosti systému managementu jakosti. 

To musí zahrnovat určení aplikovatelných metod, včetně statistických metod a rozsah 

jejich použití. Výchovně vzdělávací organizace IT1U5Í UStanOYÍt рГОССЗ рГО M \ dät Vadných 
informací, včetně identifikace informačních zdrojů. Údaje se mají použít к zajištění 

efektivnosti vyučovacího procesu - produktu, jehož nositelem je subjekt (žák, učitel, 

absolvent nj.) Příklady jsou kontrolní grafy, histogramy, průzkumy spokojenosti zákazníků a 
jiných identifikovatelných stran, vyučovací metody, měření proměnných vztažených na 

Studenty, z a m ě s t n a n c e a j i n é r e l evan tn í i n d i k á t o r y j a k o s e l h á n í / p o r u c h y (např . š k o l n í h o 

Pospěchu, „studijní úmrtnost", výkony studentů, zvýšené finanční výlohy aj.), míra 
úsPěšnosti ukončení vzdělávání a následného přijetí к dalšímu studiu, uplatnění absolventů 
§koly na trhu práce, náklady na vzdělání žáka pro rodinu (školné, náklady na učebnice, na 
§kolní a mimoškolní akce), platy učitelů veřejných a soukromých škol, četnost DVPP a jejich 

efektivita). 

Proces měření pro výchovně vzdělávací a podpůrné procesy se má rozdělit do 

následujících kroků: 

^ rozhodnutí, která měření stojí za to monitorovat; 

^ pozorovat a provádět kvalitativní nebo kvantitativní opatření; 

^ přeměnit informaci do znalosti. 

3 , 1 -2 Monitorování a měření 
Struktura a rozsah systémového měření podle norem ISO se zaměřuje na: 

líi U-W 
i ' 
" iw 

Г" 
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^ Měření spokojenosti zákazníků, zaměstnanců a jiných zainteresovaných stran, ( ISO 

9001:2001). 

^ Měření výkonnosti procesů, systému managementu jakosti, organizace, dodavatelů, 

(ISO 9004:2000). 

^ Měření nákladů vztahujících se к jakosti - finanční měření,(ISO 9004:2000). 

> Měření efektivnosti výcviku (ISO 9004:2000). 

> Audity jakosti ( ISO 9001/9004:2000) 

> Sebehodnocení ( ISO 9004:2000). 

Co to pro školu v praxi znamená a jaké záležitosti musí vzít v úvahu? Údaje z měření 

Jsou důležitá pro rozhodování na faktech. K tomu musí management zajistit efektivní a účinné 

měření, shromažďování a validaci údajů. Aby se zajistila přidaná hodnota pro organizaci, mají 

být analýzy údajů jedním ze vstupů pro proces přezkoumání managementu (sebehodnocení 

školy). Organizace má neustále monitorovat svá opatření, zaznamenávat a analyzovat údaje. 
K tQmu je potřeba: 

^ systematický výcvik všech zaměstnanců všech úrovní, jehož cílem je dosáhnout 

pochopení smyslu a podstaty těchto měření, a pak i výcvik к provádění těchto měření 

a vyhodnocování získaných dat; 

^ tvorba a dokumentování metodik к realizaci měření se zajištěním jeho objektivnosti, 

efektivnosti a aplikovatelnosti; 

^ uvolnění potřebných zdrojů pro měření - externí měření formou testů 

SCIO,CERMAT,KALIBRO ve školách, - interní měření odměnou zaměstnanců, 
C\ 

uvolněná pracovní síla); 

^ rozšíření a zdokonalení užívaných postupů a metod pro zpracování statistických dat 

pro jejich vyhodnocování i v čase; 

^ opravdový zájem všech řídících pracovníků o objektivní výsledky těchto měření jako 

získání strategických informací pro jejich operativní i dlouhodobá rozhodnutí; 
v 

vytvoření přímé vazby mezi měřením, zpracováním dat, přezkoumáním managementu 

jakosti vedením (Zpráva ze sebehodnocení) a procesem neustálého zlepšování. 

Získané informace z měření mají být aktuální a jejich účel má být jasně stanoven. 
v • 21 

vyhod 

IV 1 v Zlté je také uplatnění vhodných nástrojů sdělování informací vyplývajících z analýz dat a 
nocení účinnosti komunikace se zainteresovanými stranami, aby se určilo, zda jsou 

^0гШасе včas a správně pochopeny. 
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Pokusila jsem se vytvořit následující zjednodušený algoritmus měření, analýzy a 

zlepšování školy 

Obr. č. 7: Algoritmus měření, analýzy a zlepšování školy. 

i 

3.1.3 Měření a monitorování spokojenosti zákazníka. 

cílů 
V této kapitole je práce obsáhlejší, protože spokojenost zákazníka je jedním z hlavních 

managementu jakosti v normě ISO. Práce navíc popisuje možné metody к měření míry 
sP°kojenosti zákazníka a s těmi metodami má dobrou zkušenost i škola GJAK. Organizace 
musí • i 

jako jedno změření dosažené úrovně systému managementu jakosti, monitorovat 
ní°rmace týkající se vnímání zákazníka. Zda splnila jeho požadavky. Způsob získávání a 

UZlvání těchto informací si musí určit. Výchovně- vzdělávací organizace má mít spolehlivé 
metod 
1ektor; 

stmn; 

У Pro monitorování spokojenosti zákazníka (žák, rodič, budoucí zaměstnavatel, učitel, 
aJ-)- Organizace má sdělovat výsledky spokojenosti zákazníka zainteresovaným 

a in ve vhodných časových intervalech. Mezi příklady monitorování spokojenosti 
2n íka patří například včasné odpovědi a efektivní reakce na stížnosti, průzkumy 

°Jenosti týkající se způsobů komunikace s učiteli, s vedením školy, reflexe studentů po 

гака: 
sPok, 
§koln 'ch a mimoškolních akcích. 
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Maximalizace spokojenosti i loajality zákazníků je jednou ze základních funkcí každého 

moderního systému. Často se „spokojenost zákazníka" v praxi měří a monitoruje pouze přes 

„reklamace" (ve školství stížnosti). Jinými slovy řečeno: když nemáme ve škole stížnosti, 

máme spokojené zákazníky (studenty, rodiče aj.). Pouze stížnosti nemohou být měřítkem 

spokojenosti zákazníků. Podle výzkumů jsou reklamace ve firmách pouze vrcholem ledovce 

nespokojenosti, protože si takovým způsobem stěžují jen asi 4 % nespokojených zákazníků.5 

Mezi důvody, proč je tak nízký počet reklamujících z celkového množství nespokojenců např. 

Patří: pohodlnost a liknavost zákazníků, jejich přílišná slušnost, skromnost a ohleduplnost, 

Příliš krátké záruční lhůty, výdaje spojené s reklamací jsou vyšší než cena nového produktu, 

vzdálenost mezi koupí výrobky a místem projevu vady, doba životnosti produktu a věk 

zákazníka. Ve škole mohou být například důvody, proč si zákazníci nestěžují, byť jsou 

nespokojeni následující: obava z možné odvety např. od učitele, ke kterému ь У ь stížnost 

směrována, rodiče nevěří informacím, které jim nespokojené dítě sděluje nebo , je to 

nezajímá", neoblíbené nebo šikanované dítě se bojí odvety Spolužáků. 

Mnozí nespokojení zákazníci neuplatňují reklamace/stížnosti oficiálním způsobem. 

Pouze se stěžují na nízkou kvalitu výrobku /služby. Pokud se tato neoficiální sdělení neevidují 
a neřeší, ztrácí tak management cenné informace, se kterými je nutné systematicky pracovat. 

Zákazník pak ventiluje svou nespokojenost jinými cestami: referuje svým kolegům, kteří 

informace poskytují dále. Negativní reference se tak šíří komunikací velmi rychle mezi 

zákazníky - potenciálními zákazníky - i mezi zainteresovanými stranami „tichou poštou" a 
V dnešní době i poštou elektronickou./; Mnoho autorů hovoří o tom, že se špatné jméno 
0rganizace šíří až šestkrát rychleji, než jméno dobré. Mnohé zajímavé informace v tomto 
duchu Publikoval např. Harrari . 

Jako příklad praxe z GJAK mohu uvést výsledky ze systematického měření, které 

Pr°bíhá formou dotazníků a interview, při přijímání nových uchazečů o studium. Na „klasický 
inzerát a i o přijímání uchazečů ke studiu" v denním tisku byla naposledy ke studiu přijata 

hazečka v roce 1999. Podle statistických měření při přijímání ke studiu v současné době 

měř 80 % uchazečů zvolilo studium na GJAK na základě doporučení kamarádů, příbuzných 
nebo n • • 

Pozitivních referencí kolegů jejich rodičům, 15% po neúspěchu při příjímání na krajská 
£Vi>> 

a z i a , 3 % formou přestupu po neúspěchu při studiu na těchto školách a 2 % na základě 

5 NENADÁL J.,: Měření v systémech managementu jakosti, 2.doplněné vydání Management Press, 
Praha 2004, 62 s. ISNB 80-7261-110-0. 

6 Harrarri,0." Thank Heavens for Complainers. Mangement Review, n.3/1997, s.25. 
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prezentace školy na placené veřejné přehlídce středních škol „Šance" našeho regionu. V 80/ ' 

% uchazečů jsou zahrnuti i ti, kteří se o GJAK dozvěděli z nadstandardní publicity o činnosti 

školy v médiích. Ale i oni si informace ještě ověřovali u lidí, kteří měli a mají s GJAK své 

zkušenosti a zda ,jsou se školou spokojeni". GJAK na základě analýzy těchto dat (cena 

mzerátů/ výsledek, bezplatná četná publicita školy/první oslovení potenciálních uchazečů, 

spokojenost zákazníků/doporučení ke studiu) vyvodilo následující opatření: snížení nákladů 
n a inzerci na nutné minimum (pouze v přílohách deníků, které jsou zaměřeny v měsících 

'•stopadu a prosince na přijímání uchazečů ke studiu na středních školách), udržení 

nadstandardu publicity školy a neustálého kontaktu s redaktory, znalosti z měření 

spokojenosti zákazníků převést do preventivních opatření к odstranění příčin nespokojenosti 

Vazníků. Účast na placené veřejné přehlídce škol regionu byla zachována z následujících 

důvodů: tato akce vešla do širokého podvědomí veřejnosti a v jejím průběhu je vysoká 

návštěvnost, GJAK zde má možnost přímo komunikovat a reagovat (přímo a poté i následně 

PnJetím opatření) na otázky a očekávání potenciálních uchazečů. Současně má možnost 

duá lně srovnávat a vyhodnocovat nabídky i podmínky přijímání ostatních konkurenčních 

Škol. / Současně GJAK formou rozhovoru zjišťuje příčiny nespokojenosti zákazníků -
Uchazečů o studium z konkurenčních škol, kteří byli ke studiu na GJAK přijati formou 

Postupu v průběhu studia z jiné školy. S těmito informacemi pracuje jako s možnou hrozbou 

Pr° GJAK formou přijímání preventivních opatření (odchody a „vysoká úmrtnost" vlastních 
Zaků) a naopak jako s příležitostí pro rozšíření a aktualizaci nabídky pro potenciální uchazeče. 
К 

r°zšíření nabídky GJAK pak došlo například v následujících oblastech: individuální formy 
a Přístupu ke vzdělávání, zavedení individuálních konzultací pro žáky, reálná možnost 
lndividuálních studijních plánů pro zdravotně znevýhodněné žáky, sportovce a nadané žáky, 

intenzívnění a zajištění včasné komunikace a spolupráce s rodiči v případě zhoršení výsledků 
aka, možnost přítomnosti rodičů na hodinách, zavedení konzultačních dnů pro rodiče nad 
árnec třídních schůzek. Současně je neustále monitorováno klima školy, formy přístupu a 

^nnikace všech zaměstnanců školy se zákazníky a zainteresovanými stranami. 

Spokojenost zákazníka nejen ve výchovně vzdělávací organizaci vychází z jeho 

P a d a v k u . Jestliže se zákazník/uchazeč o studium (sám nebo na doporučení či přání rodičů) 

zhodne pro využití nabídky služby (bezplatné/placené) určité výchovně-vzdělávací 

nzace, vytvoří si o ní určitou představu. T a j e ovlivněna mnohými faktory. Rozhodující 
roli zd 

e mají: vlastní potřeby, pozitivní i negativní zkušenosti z minulosti a také reference a 

^ a c e z okolí. Mimo oblast školství s touto představou a požadavky zákazník obvykle 
an>í dodavatele, resp. prodávajícího výrobku nebo poskytovatele služby (příklad: 
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požadavek na parametry televizního přijímače, požadavek zákaznice na tvar, barvu a 

trvanlivost účesu). Při výběru školy spíše zákazník vychází z její nabídky, kritérií přijetí ke 

studiu a podmínek průběhu vzdělávání, kterou dodavatel - poskytovatel služby garantuje. 

Vzhledem к demografickému vývoji počtu žáků a závislosti existence škol na počtu žáků, se 

v současné také výchovně-vzdělávací organizace snaží vycházet z představ a v rámci svých 

možností „šít službu na míru" podle požadavků zákazníků. Uchazeči o studium se stávají 

často pasivními subjekty při volbě školy, neboť ty se ve snaze získat potřebný počet žáků 

„Předhání" v různorodé a specifické nabídce podle představ uchazečů. Po nákupu/ realizaci 

služby i v jejím průběhu zákazník vnímá reálnou hodnotu toho, co získal. A právě 

Porovnávání svých původních požadavků a vnímané reálné hodnoty v něm vzbuzují pocity 

spokojenosti nebo nespokojenosti. Z toho vyplývá, že spokojenost zákazníka je souhrnem 

Pocitů vyvolaných rozdílem mezi požadavky a vnímanou realitou. To je shodné i pro oblast 

Příjemců služeb ve školství. 

Podle výše uvedených úvah byl vytvořen základní model spokojenosti zákazníka a 

stavy spokojenosti zákazníka7. 

7Nenadál J.: Měření v systémech managementu jakosti, MANAGEMENT PRESS, Praha 2004, 
str.62 -63.ISNB 80-7261-110-0. 
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Obrázek č. 7: Model spokojenosti zákazníka 

Minulé zkušenosti Současné vlastní potřeby Informace 

\ očekávání z okolí 

POŽADAVKY ZÁKAZNÍKA 

x J E 1 " ^ ^ ^ 

ZÁKAZNÍKEM VNÍMANÁ 

HODNOTA 

Systém managementu dodavatele 

V závislosti na povaze těchto rozdílů lze definovat tři základní stavy spokojenosti: 

t zv. potěšení zákazníka, charakterizované tím, že vnímaná realita a poskytnutá 

hodnota převyšuje jeho původní představy a očekávání; 

Plná, resp. naprostá spokojenost zákazníka, daná úplná shoda mezi potřebami a 

°cekáváním a vnímanou realitou; 
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^ limitovaná spokojenost, kdy už vnímaná realita není totožná s původními požadavky 

zákazníka; (na obrázku je tento rozdíl označen hodnotou X). 

Zákazník může být sice do určité míry spokojen, ale jeho spokojenost je nižší než 

v předchozích dvou stavech. Neexistuje spolehlivá odpověď na otázku, při jaké velikosti X se 

spokojenost zákazníka změní v nespokojenost. Zde vstupují do hry i subjektivní a individuální 

Pocity zákazníků. Je těžké souhrn pocitů zákazníka vyhodnocovat/kvantifikovat. Řešením je 

Zavedením pojmu ^ srauojenos« - e u j e měřitelnou úroveň 

Zákazníkova vnímání. Obecně by mělo platit: 

MSZ =f(X), kde MSZ je označení pro míru spokojenosti zákazníka a X defmuje rozdíl 

mezí představami a požadavky a reálnou hodnotou. V kapitole 6.1 práce uvádí konkrétní 

Možnost, jak lze v praxi školy tento vztali aplikovat. 

Vysoká míra spokojenosti je jednou ze záruk loajality zákazníka. Což je způsob 

dování zákazníka, projevující se opakovanými objednávkami (např. zájem o studium na dané 

školy mladších sourozenců, příbuzných) a pozitivními referencemi v okolí. ^ Rozdíl mezi 

spokojeností a loajalitou je způsoben tím, že měření a monitorování spokojenosti nepřihlížejí 
k e dvěma závažným okolnostem: dynamice trhu a rozsahu nabídky konkurence. Byly 

' 8 
definovány tyto hlavní faktory loajality zákazníků v konkurenčním prostředí: 

^ potěšení (tj. více než spokojenost) zákazníka; 

^ naprostá spokojenost zákazníka; 

^ pozice dodavatele na trhu; 

^ míra vzájemné závislosti dodavatele a zákazníka; 

^ setrvačnost a pohodlnost zákazníka. 

První dva faktory se na budování loajality zákazníků podílejí 53 %. Vysoká míra 
SP°kojenosti je tedy skutečně rozhodující podmínkou pro zachování přízně zákazníků. Tato 
p°dmínka však neplatí automaticky. V případě monopolních dodavatelů nebo v případě školy, 
k t e r á je jako jediná v dostupnosti bydliště „nemobilního" žáka, jsou nuceni být loajálními 

Vazníky i ti, co jsou nespokojeni. Příkladem může být i chování zákazníka, v tomto případě 
Školy- Přechodem na službu jiného operátora mobilních telefonů, s jehož službou je 

^spokojena, by náklady (na např. tisk nových vizitek, hlavičkových papírů a ztráta slevy ze 
S y s*mu „balíčků výhod" pro internetové služby aj.) mohly být tak vysoké, že ekonomický 

CUSTOMER L., A Key to Business Growth and Profitability. Brüssel, EFQM 1996, s. 25 
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rozbor prokáže výhodu zachovat současný stav. Pocity pak ustupují holé racionalitě. Z vlastní 

zkušenosti mohu uvést příklad, kdy se soukromou školou začne komunikovat rodič 

Potenciálního uchazeče, který j e z různých důvodů nespokojen na své škole (např. klima 

školy, nejsou vytvořeny podmínky pro zohlednění určitého handicapu dítěte, důraz pouze na 
vykon žáka, neosobní vztahy aj.) Po vyhodnocení nákladů na studium (školné) však zjistí, že 
nesplňují kritéria pro udělení sociálního stipendia či slevy ze školného, ale zaplatit školné si 

nemohou dovolit (např. z důvodu současného zatížení rodinného rozpočtu hypotékou.) Své 

dítě pak nechává na škole, přestože jsou s jejich přístupem a službou nespokojeni. 

A proč se měřením spokojenosti a loajality zákazníků zabývat? 

Pro táto procesy měření j hovoří další závažné skutečnosti: 

^ uplatňování zpětné vazby v systémech managementu jakosti; 

^ měření a analýza současných i očekávaných požadavků zákazníka, (naučit se 

„naslouchat" zákazníkům) je účinný motivační nástroj pro všechny zaměstnance 

organizace; 

^ dynamické vyhodnocování informací z měření umožňuje managementu sledovat 

ukazatele výkonnosti, včetně ukazatelů ekonomických výsledků (ve škole počet žáků, 

počet sponzorů i ze strany rodičů, vytíženost a ekonomická efektivita školních akcí, 

aj.); 
vyvoj míry spokojenosti a loajality zákazníků je impulsem pro procesy neustálého 

zlepšování; 

Metodika 
měření spokojenosti zákazníků vychází z těchto základních kroků : 

^ definovat, kdo je pro organizaci zákazníkem; 

^ definování požadavků zákazníků a znaků jejich spokojenosti; 
n ' u 
navrh a tvorba dotazníků к měření spokojenosti zákazníků; 

stanovení velikosti výběru (tzv. vzorkování zákazníků); 
vÝběr vhodné metody sběru dat; 
tyorba postupů pro vyhodnocování dat (i kvantifikace míry spokojenosti); 

NENADÁL J.,: Měření v systémech managementu jakosti 2.doplněné vydání, Management Press, 
Praha 2004, s.67-129. ISNB 80-7261-110-0. 
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^ využívání výsledků pro vyhodnocování spokojenosti jako vstupů pro procesy 

zlepšování. 

Zákazníkem ve škole (jak je uvedeno v kapitole č.l) je organizace nebo osoba, která 

Přijímá produkt. Jsou to žáci (spotřebitel, všeobecně pOSlUCltôC); Ш Ш ПеЬО nakupující 

( o d b ě r a t e l , o s o b a n e b o o r g á n d o t u j í c í p o s l u c h a č e - rodiče cl Zákonní Zástupci, firmy, i 

Posluchač sám), absolventi (příznivec školy, obhájce školy, partner školy10), zaměstnavatelé, 

další Vzdělávací instituce ( o soba n e b o o rgan izace , k terá p r o f i t u j e ze vzdělání dosaženého 

Posluchačem). Požadavek zákazníka je srozumitelná formulace pro dodavatele, která 

obsahuje potřeby a očekávání. Požadavky mohou být členěny z různých hledisek: hledisko 
c<lSu (současné a budoucí požadavky), hledisko stavu (emociální a racionální požadavky), 

hledisko úrovně (primární a sekundární). Znaky spokojenosti lze členit podobně. Ty zajišťují 
sPlnění požadavků zákazníka a přímo podmiňují jeho míru vnímání daného výrobku nebo 

služby. Zde se může stát, že při navrhování výrobku nebo služby mohou pracovníci ze svého 

Pohledu a ne z reálných požadavků zákazníka. Příklad: učitel navrhne v učebním procesu 
základního vzdělávání na nižším stupni gymnázia vysokou míru samostudia žáka formou 

domácích úkolů. Rodič i žák však měli představu o „pouhém" procvičování a upevňování si 
učiva formou domácí přípravy. Toto nezvládnutí „naslouchání hlasu zákazníků" pak může 
V e s t к vyhroceným situacím, kdy návrh učitele sice reflektuje požadavek splnění standardu 
U ^ V a a vedení к samostatnému vyhledávání informací žáky, ale přesto si oblibu u zákazníka 
nenajde. p r o definování znaků spokojenosti zákazníků lze v praxi využít dvě základní 
Metody; 

^ Metoda rozvoje znaků jakosti. 

Zde jsou aktivními účastníci zaměstnanci organizace. Ti mají definovat požadavky 
K°jenosti zákazníků 

za předpokladu, že se dokážou vžít do role zákazníků. Tato metoda 
uje zkušeného moderátora, který může aplikovat při vedení skupiny zaměstnanců 

brajnst 

c°rming. Jde o metodu nenáročnou na zdroje a náklady, rychle aplikovatelnou, nicméně 
edky jsou méně objektivní, než u metod naslouchání hlasu zákazníka. Příklad z GJAK: 

Na Sci o 
Úzce pedagogů byla řešena formou brainstormingu řešena otázka: „Co od nás očekává 

r°dič bt 
> Který za naší službu platí školné ve výši 13.000,-Kč ročně, přestože jsou v našem 

°krese v 
čtyři gymnázia, která nabízí stejný standard gymnaziálního vzdělání bezplatně". 

10SVĚTLÍK J.,: čsp. Řízení školy 4/2007, s. 23 
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Výsledky tohoto zjištění byly následně porovnány i s výsledky dotazníkové šetření rodičů a 

z analýzy získaných údajů byla provedena nápravná opatření. ' ť o ^ 

^ Metoda naslouchám hlasu zákazníka. 

Zde pracujeme se vzorkem současných resp. potenciálních zákazníků. Ke vhodným 

metodám patří: diskuse v ohniskových skupinách, přímá interview s jednotlivci, dotazníková 

metoda a metoda kritických událostí. Názorně jsou výše metody definování požadavků a 

Znaků jejich spokojenosti znázorněny na obrázku č. 8. 
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Obr.č. 8: Metody definování požadavků zákazníků a znaků jejich spokojenosti 

Diskuse ohniskových skupin. Ohniskovou skupinou je 6 až 12 zákazníků. Je obvykle 
tv°řena zástupci konkrétního segmentu zákazníků (např. třídními učiteli, poradci, provozními 
ZaiT>ěstnanci, zástupci studentské rady školy, školskou radou apod.). V diskusi je věnována 

P°zornost pouze úzkému tematického okruhu otázek, které směřují к odhalení skupiny znaků 

obků a služeb, ovlivňujících jejich spokojenost (tiefektivnost třídnických hodin vzhledem 
ki •• 

JeJich četnosti, účinnost výchovných opatření, rozložení pracovní doby к realizaci úklidu a 
U(fržbě budovy, návrhy konkrétních školních akcí studenty aj.) S účastníky skupiny je vedena 

Moderovaná diskuse, jejímž smyslem je generování souboru požadavků zákazníků, resp. 
naků spokojenosti. Délka diskuse nemá přesáhnout dvě hodiny a je z ní pořízen záznam, 

některých případech lze využít sérii ohniskových diskusí к danému tématu (hrubá představa 

P°té podrobnější podmnožiny různých požadavků a znaků). 

Přímá interview s jednotlivci. Tazatel zde klade jednotlivým účastníkům dotazy podle 

^ e d em vytvořených schémat (dotazníků), tak, aby byl výsledkem ucelený seznam požadavků 
kazníků, resp. znaků jejich spokojenosti. Rozhovor by měl trvat nejdéle hodinu. Tazatel 

^ e klást dodatečné, nepřipravované otázky, kterými rozvíjí názory dotazovaných. 

Metoda dotazníková. Je typickou metodou nepřímého styku. Vzorku zákazníků je 
an předem vytvořený dotazník. Ten musí mít takovou konstrukci, aby umožnil po 
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zpracování údajů poznání souboru znaků požadavků zákazníků a znaků jejich spokojenosti se 

zamýšleným produktem. 

Metoda kritických událostí. Jde pravděpodobně o nej lepší způsob definování 

Požadavků zákazníků a znaků jejich spokojenosti. Pod pojmem „kritická událost" je třeba 

naprosto konkrétní vyjádření zákazníka, které se vztahuje к pozitivní nebo negativní 

zkušenosti s daným produktem. Je to vzpomínka, která zákazníkovi nevymizela zpaměti. 

Každá kritická událost se má vyznačovat základními vlastnostmi: 

> musí popisovat chování vlastního produktu nebo toho, kdo produkt poskytuje Gednání 

nebo čin učitele, zajímává forma výuky, projektový den apod.); 

> musí být specifická, tzn. musí popisovat pouze jeden určitý aspekt chování; 

^ musí být jednoznačná, aby neumožňovala rozdílnou interpretaci; 

^ musí se opírat o zkušenost toho, kdo událost popisuje. 

To znamená, že např. vyjádření „ Výchovná poradkyně mi nebyla schopna pomoci" 

není dobře popsanou událostí. Není z ní zřejmé, jak se vlastně к zákazníkovi chovala. Postup 
aPlikace metody kritických událostí je naznačen vývojovým diagramem na obr. č. 9. 

46 



Obr.č.9: Postup aplikace metody kritických událostí 

L 
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Postup: 

^ vybereme minimálně 20 respondentů (zákazníků), kteří mají s produktem osobní 

zkušenost; 

^ každý z nich definuje 5 až 10 pozitivních a negativních událostí (tj. kritických událostí 

- dále jen KU), spojených s daným produktem. Užitečné je napsat na kartičky; 

^ pro účely dalšího přezkoumání vhodnosti a neobsažnosti třídění KU z celého souboru 

vybrat 10 % KU ještě před tříděními znaky spokojenosti a požadavky zákazníků , 

odložit je; 

^ zahájit proces třídění z 90 % KU , ten je založen na předpokladu společné 

charakteristiky KU. Společná charakteristika je znakem spokojenosti; 

^ třídění znaků spokojenosti a odvození konkrétního požadavku zákazníka; 

^ kvalita třídění má být posouzena z hlediska správnosti a úplnosti dvěma nezávislými 

posuzovateli (odborníky): a) první posuzovatel opakuje sám kroky třídění kritických 

událostí na znaky spokojenosti a požadavky zákazníků, b) druhý posuzovatel KU 

události třídí ihned do požadavků zákazníků. Podobné výsledky obou posuzovatelů 

signalizují dobrou shodu třídění; 

^ ukazatel kvality třídění může být tzv. „index shody", tj. poměr shodně přiřazených 

kritických událostí oběma posuzovateli к celkovému počtu kritických událostí; 

^ pokud nedosáhne hodnota indexu shody alespoň 0,8 , měl by kvalitu třídění posoudit 

třetí posuzovatel, který se zaměřuje na rozdílné umístění KU svými předchůdci. Jeho 

rozhodnutí je konečné; 

^ Pak se porovná počet shodně přiřazených KU všemi posuzovateli s původním 

tříděním; 

* další postup je znázorněn na obrázku č. 10:.pokud nebyla dosažena shoda alespoň 75 
0//°, je nutné celý proces definování KU opakovat, ale na souboru dvojnásobné 

velikosti; 

Pokud je shoda 75% a více, provede se závěrečná validace tím, že z odebraného 

množství 10 % KU jsou tyto KU přiřazovány к definovaným znakům spokojenosti 

nebo požadavkům zákazníků; 

Pokud nemůže být žádnému znaku spokojenosti či požadavku zákazníka přiřazena 
Vlce než jedna KU, znamená to, že seznam znaků resp. požadavků je neúplný. Celý 

Proces se musí opakovat na dvojnásobném vzorku respondentů. 
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Obr.č.10: Postup aplikace metody kritických událostí (pokračování) 

Zkoumání vhodnosti přiřazení zbývajících 

1 0 % K U k P Z 

Nový výběr min. 
40 respondentů 

Potvrzení všeobsažnosti 
požadavků zákazníků 

Definitivní 
seznam 

požadavků 
zákazníka 

f 
К 

N 

4 j 
Senda: KU — kritická událost, PZ — Požadavek zákazníků 

Metoda kritických událostí je náročná na zdroje a pracnější v porovnání s jinými 

S o d a m i . D á v á však nej spolehlivější výsledky. V e škole lze aplikovat např. u maturantů, 
abs°lventů, u rodičů nebo žáků konkrétní třídy, pedagogů - protože ti mají celou řadu 

a^ných i negativních vzpomínek ze školy nebo školní akce. Pro management školy, učitele i 

^ r^dce by proto neměl být problém tuto metodu aplikovat s cílem doopravdy a podrobně 
? n a t důležité znaky spokojenosti svých zákazníků. 
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3.1.3.1 Audity (interní, externí) 

Auditivní činnosti je hlavní diagnostický/' nástroj managementu, které fungují jako 

zpětná vazba o stavu systému jakosti v organizaci a procesů v něm probíhajících. Audity 

znamenají „systematický, nezávislý a dokumentovaný proces pro získání důkazů a pro jeho 

objektivní hodnocení s cílem stanovit rozsah, v němž jsou splněna kritéria auditu"11. Na 

Vkladl informací Í âûditâ musí v e d e n í p ř i s toup i t к n e z b y t n ý m o p a t ř e n í m p r o z lepäen í 

fungování systému jakosti s cílem zlepšit úroveň zákazníků a plnění realizovat při co 

nejmenší spotřebě a využívání zdrojů. Bez ohledu na typ p r o v ě ř o v a n é o r g a n i z a c e a d r u h 

°udi tu , má každý audit následující fáze: plánovací fázi, přípravnou fázi, realizační fázi, fázi 
n<ísledné kontroly a zakončení. 

> Při plánovací fázi se vychází z analýz nákladů, stížností zákazníků či z požadavků 

Zákazníků, z potřeby získat nebo si udržet certifikát. 

Přípravná fáze vytváří předpoklady pro hladký a efektivní průběh auditu. Patří sem: 

lískání informací o cílech audity, typu, délce, rozsahu, termínu). Následuje oznámení auditní 

návštěvy, získání předběžných informací o prověřované oblasti (př. kopie výroční zprávy, 

Paničky a plánů jakosti prostudování), prostudování a prověření všech dostupných informací 

(zprávy z předchozích auditů, záznamy o neshodách apod.), stanovení členů týmu, zpracování 

programu auditu. distribuce 

^ Fáze realizace auditu jsou následující: vstupní jednání, sběr informací a záznam 

Zjištění a objektivních důkazů, závěrečné jednání a protokol o auditu. 

^ Fáze následné kontroly a zakončení. Prověření, zda nápravná opatření při zjištění 

neshod byla efektivně implementována. 

Metody, jak může auditor shromažďovat objektivní důkazy (kvantitativní a kvalitativní) 

JeJichž základě hodnotí míru shody managementu jakosti s požadovanou normou. Mohou 
m i t m im 0 j iné podobu: 

^ v. 

Přímého pozorování činností a podmínek v prověřované oblasti (příklad přítomnost ve 
vÝuce, prohlídka vybavenosti školy apod.); 
r°zhovorů s pracovníky (kladení přímých otázek); 

" KOLEKTIV: Systémy statistickýchpřejímekpodle nových norem ISO. Prahal992, 95 s. ČSJ. 
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^ přezkoumání dokumentace systému jakosti (příručky jakosti, směrnice, pracovních 

instrukcí); 

^ přezkoumání záznamů z jakosti (zpráv z předchozích auditů, záznamů z kontrol, 

stížností atd.). 

Fakta a důkazy získané auditorem osobně jsou spolehlivější než informace získané 

u rozhovo 

odpovědi na12 : 

během rozhovoru. 1/ Při vlastník kladení otázek musí auditor klást otázky tak, aby dostal 

JáK - CO - PROČ? KDY - KDE - KDO - CO - KDYŽ? A odpovědi doplnit požadavkem 

^KAŽ! 

Organizace musí v plánovaných intervalech provádět interní audity, aby stanovilo, zda 
systém managementu jakosti 

^ vyhovuje plánovaným činnostem, požadavkům normy ISO a požadavkům na systém 

managementu jakosti stanoveným organizací a 

^ je efektivně uplatňován a udržován. 

Program auditů je plánován s ohledem na status a důležitost procesů a oblastí, které se 

^ j í auditu podrobit, stejně jako na výsledky předchozích auditů. Kritéria auditu, předmět 
uditu, četnost a metody auditu musí být stanoveny. Volba auditorů a provádění auditu musí 
aJistit objektivitu a nestrannost auditu. Auditoři nesmějí provádět audit své vlastní práce, 

Or&ani 

^ ttizace může nechat interní audit externímu odborníkovi na základě smluvního vztahu. 

Chovně vzdělávací organizace má při provádění auditu sledovat aspekty vztažené 
na 

Plávací produkt, akreditaci nebo certifikaci, nedostatky/selhání ve výchovně-vzdělávacím 

°esu> efektivnost výukových metod, výchovně vzdělávacích procesů a dosažené úrovně 
systém, 
^ ц ц managementu jakosti. Organizace dokumentuje konečnou zprávu o vnitřním auditu. 

r íklady hledisek ke zhodnocení: 
v 

ověření plného zavedení postupů pro dosahování cílů výuky; 

°veření, zda byly dosaženy požadavky systému managementu jakosti; 

^-0věření, zda byly získány uspokojivé zdroje к dosažení cílů jakosti; 

12 NENADÁL.J, NOSKIEVIČOVÁ D., PETŘÍKOVA R., PLURA J., TOŠENOVSKÝ J.,: Moderní 
systémy řízení jakosti Quality Management, 2.doplněné vydání, Management Press, Praha 
2 0 0 5 i S . 1 8 2 ISBN 8 0 - 7 2 6 1 - 0 7 1 - 6 
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> aktivity zaměstnanců, které ovlivňují jakost; 

> zajištění znalostí požadavků ISO 9001, jejich zavedení a udržování; 

> záznamy jakosti, jak je uvádí systém managementu jakosti; 

> používání informačních technologií; 

> příležitosti к neustálému zlepšování; 

> efektivní a účinné používání statistických metod; 

> analýza údajů o nákladech najakost; 

> efektivní a účinné používání zdrojů; 

> efektivní a účinné používání procesů. 

Management organizace má pro posuzování silných a s l a b ý c h s t r ánek s y s t é m u 

managementu jakosti zajistit vytvoření efektivního a účinného procesu interního auditu. 

Proces interního auditu je nástrojem managementu pro nezávislé posuzování jakéhokoli 

Učeného procesu nebo jakékoli činnosti. Proces interního auditu poskytuje nezávislý nástroj 

Pro získání důkazů o tom, že jsou splněny existující požadavky. Management poté musí 

Zajistit, aby na z á k l a d ě výsledků interního auditu byla přijímána opatření ke zlepšování. 

Ohodnocení interních auditů jsou součástí dokumentu „Přezkoumání vedením - Zpráva 
Ze sebehodnocení školy". 

Externí audit - certifikace. Úroveň systému jakosti^ mohou posuzovat a osvědčení o 
sh°dě vydávat pouze nestranné a nezávislé společnosti, tzv. certifikační orgány. Splnění 

Požadavků potvrzuje tento orgán vystavením certifikátu na systém jakosti. Certifikovaný 
Systém jakosti tak vytváří dobrý základ i pro zabezpečení spolehlivosti výrobků/produktů. 
Certifikace systému má pět etap: 

> Úvodní etapa (informační pohovor, údaje o organizaci, uzavření smlouvy 

s certifikační m orgánem). 

* Předaudit. Cílem je posouzení dokumentace a příprava na certifikační audit. 

Certifikační audit provádí auditorský tým. Cílem je prověření shody mezi dokumentací 
Systému jakosti a praktickým prováděním dokumentovaných činností a jejich osvojení 
Prac°vníky. V případě shody i při zjištění nezávažných neshod zpracuje auditorský tým 
Prot°kol o auditu a dá certifikačnímu orgánu doporučení к udělení certifikátu. Pokud však 
Zjlstí auditorský tým závažné neshody, vypracuje vedoucí auditor zprávy o neshodě a 
Vyžaduje předložit a realizovat nápravná opatření. Po prokázání odstranění neshod a jejich 

1Cln dává auditorský tým certifikačnímu orgánu doporučení к udělení certifikátu. Certifikát 
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má omezenou dobu platnosti, systém managementu jakosti podle normy ISO 3 roky. Poté je 

nutné obnovit jeho platnost reauditem. 

/ L 
> Kontorní audity (období mezi certifikačním auditem a reauditem) certifikační orgán 

průběžně potvrzuje oprávněnost držení certifikátu . 

> Reaudit (po uplynutí platnosti certifikace) provede certifikační orgán reaudit v rozsahu 

certifikačního auditu. Cílem je prodloužení platnosti certifikátu systému jakosti. 

3.1.3.2 Měření a monitorování procesů. 

Organizace musí aplikovat vhodné metody monitorování a měření procesů systému 

managementu jakosti. Tyto metody musí prokazovat schopnost procesů dosáhnout 

plánovaných výsledků (příklad: vhodnými metodami ve výchovně-vzdělávacím procesu 

dosáhnout splnění cílů oboru vzdělání v jednotlivých ročnících podle učebního plánu). Není 

" h plánovaných výsledků dosaženo, musí se učinit náprava. Výchovně vzdělávací organizace 
n i a měřit a monitorovat procesy používané к vedení a dodávání vzdělávacích produktů. 

Měření se mají konat ve vhodných časových intervalech. Mezi příklady procesů, které mají 

být monitorovány, aniž by omezovaly další: 

^ administrace zápisů a posuzování; 

^ management záznamů; 

^ vzdělávací programy. 

Musí být dokumentovány metody používané к měření procesů (srovnávací analýzy, 
statistické metod aj.) Měření dosažené úrovně procesů mají zahrnovat potřeby a očekávání 
2abteresovaných stran. Metody měření procesů i produktů jsou velice přehledně zpracovány 

Publikacích J. Nenadála, 13 a J. Nanadála, D. Noskievičové, R. Petříkové, J. Plury 
э f -
•'osenovského14. Síře a charakteristické zvláštnosti použitelnosti těchto metod ve výchovně 

W j V » 

avacích organizacích překračují rámec této práce. Proto v této souvislosti práce uvádí 
й г е fakt, že tyto použitelné metody jsou již к dispozici. 

13 NENADÁL J. ,: Měření v systémech managementu jakosti 2. doplněné vydání, Management 
Press, Praha 2004, ISNB 80-7261-110-0, 

14 NENADÁL.J, NOSKIEVIČOVÁ D., PETŘÍKOVA R., PLURA J., TOŠENOVSKÝ J., Moderní 
systémy řízení jakosti Quality Management, 2.doplněné vydání, Management Press, Praha 
2005, ISBN 80-7261-071-6 
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3.1.3.3 Monitorování a měření produktu. 

Organizace musí monitorovat a měřit znaky produktu, aby si ověřila splnění požadavků 

na produkt. Výchovně vzdělávací organizace má monitorovat produktové výsledky 

к udržování stanovených výchovně vzdělávacích procesů. Pro vzdělávání a výchovu má 

používat specifické vyhodnocovací procesy, jako je posuzování, testy nebo zkoušky za 

účelem měření pokroku při plnění učebního plánu a vzdělávacího programu. >) Může být 

Použito celého rozsahu měřítek od pozorování dosažené úrovně až к plnému souboru 

zkoušek. Škola může využít vlastní soubory pro hodnocení pokroku žáků, standardizovaných 

celorepublikových zkoušek (Maturita nanečisto, testy SCIO, Kalibro, Cermat, účast /v 

soutěžích aj). Výsledky tohoto vyhodnocovacího procesu se mají zaznamenat a použít 

к prokázání, že vzdělávací produkty dosáhly plánovaných cílů (např. úspěšnost přijímání 

maturantů к dalšímu studiu na VOŠ či VŠ, uplatnitelnost absolventů na trhu práce, úspěšnost 
u maturitních zkoušek aj.) 

3*1-4 Řízení neshodného produktu a přezkoumání neshody. 

Organizace musí zajišťovat, že produkt, který není ve shodě s požadavky na produkt, je 
ldentifikován 

a řízen. Nástroje řízení a související odpovědnosti a pravomoci pro zacházení 
s neshodným produktem musí být stanoveny v dokumentovaném postupu, (příklad: zjištění 

neshody - v počtech povinně odučených hodin v předmětu - ve vytvořeném učebním plánu. 
Or 

Sanizace pak musí nakládat s neshodným produktem jedním nebo několika z těchto 
Postupů; 

^ přijetím opatření к odstranění zjištěné neshody (úprava vzdělávacího dokumentu); 

^ schválení jeho používání, uvolnění nebo přijetí s výjimkou udělenou příslušným 

orgánem, je-li to vhodné, zákazníkem; 
V.. 

pnjetím opatření к zamezení jeho původně zamýšlenému použití nebo aplikaci. 

^e-li neshodný produkt opraven, musí být podroben opakovanému ověřování, aby se 

®2ala shoda s požadavky. Oblasti možných neshod ve výchovně vzdělávací organizaci 
^ohoii и -

Dyt nejen v učebních plánech, ale také ve výkonech pedagogů a studentů, materiálech 
uŽbách poskytovaných výchovně vzdělávací organizací. V případě neshody zahrnující 

čast ÍÁW 
KU ve vzdělávacím procesu žáci mohou, kde je to povoleno: 
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^ dostat doplňkový výcvik, konzultace, doučování a povolení к opakovanému posouzení 

(tj. opakované hodnocení žáka); 

> pokračovat ve vzdělávacím programu podle stanovených postupů (individuální 

vzdělávací plán aj.); 

^ přestoupit do jiného studijního/vzdělávacího programu. 

Zřeknutí se speciálních programů má být zaznamenáno a každoročně přezkoumáno. 

Aby se zajistilo včasné zjištění a vypořádání neshod, má vedení přenést na zaměstnance 

Pravomoc a zodpovědnost za předkládání zprávy o neshodách v jakékoli etapě procesu. 

К udržení dosahování požadavků na proces a produkt, má se stanovit pravomoc pro reagování 
n a neshody. Je-li to účelné, mají se neshody zaznamenat, včetně jejich vypořádání, aby se 

získalo ponaučení a zajistily se údaje pro analýzu a zlepšování. Organizace má uvážit 

zaznamenávání informací o těch neshodách, které jsou napraveny v normálním průběhu 

Ptače. Takové údaje mohou poskytovat hodnotné informace pro zlepšování a účinnosti 

Procesů. Přezkoumání neshody a vypořádání mají provádět oprávnění zaměstnanci, aby se 
Určilo, zda nějaké trendy nebo náznaky výskytu vyžadují pozornost. Jako vstup pro 
prezkoumání managementu se vždy mají vzít negativní trendy. 

•I-5 Analýza údajů ve výchovně vzdělávací organizaci 

Je důležitá к prokázání vhodnosti a efektivnosti systému managementu jakosti a pro 

hodnocení, kde lze uskutečňovat neustálé zlepšování. К tomu musí organizace určovat, 
jjL 

0lnažďovat a analyzovat vhodné údaje, získané z výsledků monitorování a měření a údaje 

•Pných odpovídajících zdrojů. 

Analýza údajů musí poskytovat informace týkající se: 

spokojenosti zákazníka; 

shody požadavku na produkt; 
znaků a trendů procesů a produktů, včetně příležitosti pro preventivní opatření a 

dodavatelů. 

v Chovně vzdělávací organizace má sbírat údaje pro analýzu dosažené úrovně ve 
к 

Он . P°zadavkům systému managementu jakosti a výchovně vzdělávacímu procesu. 
J с « e maj í sbírat z: 
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> přezkoumání managementu (Zpráva ze sebehodnocení školy) ; 

> od pedagogických i nepedagogických zaměstnanců, také studentů (odborná 

způsobilost aj.) ; 

> přezkoumání požadavků na produkt; 

> návrhu a vývoje vzdělávacího programu a plánu výcviku/školení/akce; 

^ dosažené úrovně/ dosažené úrovně výchovně vzdělávacích produktů; 

^ vyhodnocení dodavatelů; 

^ průzkumu spokojenosti zákazníků a jiných zainteresovaných stran; 

^ výstupů z auditů; 

^ monitorování a měření na začátku, během a na konci procesu; 

^ identifikace produktu-majetku zákazníků; 

^ ověřování a validace metod, používaných pro monitorování měření; 

^ neshodného produktu. 

Výchovně vzdělávací organizace má analyzovat získané údaje a informace, využít je 
P r o Přijaté metody analýzy, bez omezení jejich dalšího využití a řešení problémů. K tomu má 
využívat například: procesní pojmová schémata, procesní schémata, statistické kontrolní 
g r a fy, postupové diagramy, statistické kontrolní grafy, schémata příčin a následků a výstupy 
2 'úterních auditů. Výsledky analýzy se mají použít na podporu neustálého zlepšování 
P ° m o c í nápravných a preventivních opatření. Statistické metody lze aplikovat na libovolné 
asPekty systému managementu jakosti. Důkazy podané statistickou analýzou, jako jsou 

ndikátory dosažené úrovně, počty „odpadlých" studentů, záznamy dosažených výsledků 

spěšnost u maturitních zkoušek a % úspěšnosti přijímáni na vysoké školy, průměrné 
pr°sPěchy a jejich vývoj, výsledky v celorepublikových testech a soutěžích aj.) spokojenost 
$tudem » 

l u a analýzy trendů,, mohou pomoci ujistit studenty, že efektivní řídící proces je 
Součástí 

systému managementu jakosti. Vyučovací procesy mají kvantitativní a kvalitativní 
ľQkteristiky. Do kvantitativních charakteristik výuky zahrnujeme: dobu vyučování, dobu 

a čekání na výuku či vyučujícího, úroveň studentů, počty odpadlých studentů, 
ladv 

J> počet prostor dostupných studentů, počty učebnic, zdroje podpory výuky, počty 
ítač 
nových 

stanic pro potřeby studentů, počty odborných učeben jejich vybavení, počty 
0lních 

^ a mimoškolních akcí a aktivit a počty jejich účastníků aj. Mezi příklady 

*Pů a t l V n í°^ charakteristik jsou: odpovědnost, bezpečnost, přístupnost, zdvořilost, komfort, 
bi los t> úcta, důvěryhodnost, estetika prostředí a hygienaVýchovně vzdělávací 
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organizace má analyzovat údaje z různých zdrojů pro posouzení dosažené úrovně к daným 

plánům a cílům a určit oblasti pro zlepšení. 

3.1.6 Opatření к nápravě. Preventivní opatření. 

т J , . 

Jedním ^ cílů systému řízení je vytvoření podmínek pro systematickou minimalizaci 

odchylek skutečného plnění požadavků. Nástroji, které umožňují dosáhnout tohoto cíle jsou 

okamžitá opatření, nápravná opatření a preventivní opatření. Vazby mezi jednotlivými druhy 

opatření jsou shrnuty v tabulce č i l . 1 5 

Tabulka č. 11: Význam jednotlivých druhů opatření ve vztahu к neshodám a jejich 

příčinám. 

Г v 

NESHODA/ 
OPATŘENÍ 

Okamžité Nápravné Preventivní 

Existující neshoda odstranit 
výskyt 

zabránit 
opakování 

výskytu 
Příčina existující 
neshody 

odstranit 

Potenciální neshoda zabránit 
výskytu 

Příčina potenciální 
neshody 

odstranit 

Aby se zabránilo opakovanému výskytu neshod, musí organizace provést opatření 

^stranění jejich příčin. Opatření к nápravě musí být přiměřené к důsledkům zjištěných 
sh°d. iviUsí být vytvořen dokumentovaný postup, kterým se stanoví požadavky na : 

^ Přezkoumání neshod (včetně stížností zákazníků); 
V 

UrČení příčin neshod; 
vyhodnocení potřeby opatření, kterým se zajistí, že se neshody znovu nevyskytnou; 
Ufoeni a uplatnění potřebného opatření; 
zaznamy výsledků provedených opatření a 

15 NENADÁL.J, NOSKIEVIČOVÁ D., PETŘÍKOVA R., PLURA J., TOŠENOVSKÝ J., Moderní 
systémy řízení jakosti Quality Management, 2.doplněné vydání, Management Press, Praha 
2005, s. 124 . ISBN 80-7261-071-6. 

57 



> přezkoumání provedeného opatření к nápravě. 

Protože vyhledávání příčin existující neshody může trvat delší dobu, je nutné přijmout 

na toto období okamžité opatření, aby se zamezilo výskytu neshody. Platnost okamžitých 

opatření končí potvrzením efektivnosti přijatého nápravného opatření. Výchovně vzdělávací 

organizace má uplatnit opatření к nápravě identifikované analýzou neshod a příležitostí pro 

zlepšování. Nápravná opatření mají eliminovat neshody vyskytující se během výchovně-

vzdělávacích procesů, jako: 

> neshodný výchovně vzdělávací produkt (učební plán); 

^ nedosažení výchovně vzdělávacích cílů; 

> odchylky od plánů osobního rozvoje zaměstnanců; 

> výstupní údaje z přezkoumání návrhu, ověřování, a vývoje výchovně vzdělávacího 

produktu; 

^ vysoká míra „úmrtnosti" studentů; 

^ stížnosti zákazníků a jiných identifikovaných zainteresovaných stran; 

^ výstupy z auditů; 

^ neshody identifikované při monitorování a měření výchovně vzdělávacích procesů a 

produktů. 

Při provádění opatření к nápravě musí škola identifikovat zdroje informací a 

shromažďovat informace pro stanovení nezbytných opatření к nápravě. 

Mezi příklady zdrojů informací se zřetelem na opatření к nápravě patří: 

^ stížnosti zákazníka; 

^ zprávy o neshodách; 
v 

zprávy z auditů; 
vystupy z přezkoumání managementu; 
vystupy z analýzy údajů; 

V vystupy z měření spokojenosti; 
v 

Príslušné záznamy o systému managementu jakosti; 
>> 

Zaměstnanci školy; 

Měření procesů a 
V , 

vysledky sebehodnocení. 

58 



Existuje mnoho způsobů, jak určit příčiny neshody, včetně analýzy provedené 

jednotlivcem nebo pověřením projektového týmu pro opatření к nápravě. Organizace má 

porovnávat investice do opatření к nápravě s dopadem na zvažovaný problém. 

Preventivní opatření je opatření, které má zabránit vzniku možné neshody a odstranit 

příčiny jejího možného výskytu. Preventivní opatření nevztahují к neshodám, které ještě 

nenastaly, ale jsou předvídány. Proces řešení potenciální neshody se liší od procesu řešení 

neshody existující a zahrnuje následující kroky: 

> analýzu procesů, záznamů o neshodách a stížností zákazníků, návrh auditorů; 

> určení potenciálních neshod a jejich důsledků; 

> určení možných příčin neshod; 

> stanovení pravděpodobnosti vzniku neshody; 

> stanovení závažnosti účinku neshody; 

> vyhodnocení potřeby opatření к zabránění výskytu neshod; 

> přijetí a uplatnění potřebného preventivního opatření; 

> vyhodnocení jeho účinnosti a záznamy výsledků provedených opatření; 

> zavedení opatření jako trvalé změny (změnové řízení). 

Výchovně vzdělávací organizace má uplatňovat preventivní opatření, která vyplývají 

z analýzy příčin neshod a příležitostí ke zlepšení systému managementu jakosti a výchovně 

vzdělávacího procesu. 

Použité údaje/zdroje zahrnují: 

> informace z trendů, indikátorů dosažené úrovně pedagogických i nepedagogických 

zaměstnanců; 

> dosahování cílů jakosti; 

> analýza nákladů ve vztahu к dosahování cílů; 
> průzkumy spokojenosti zákazníků a ostatních identifikovaných zainteresovaných 

stran; 
> přezkoumání potřeb a očekávání zákazníků; 

> měření procesů; 

> ponaučení získaná z minulých zkušeností; 

> výsledky sebehodnocení; 

> analýza trhu; 

> záznamy o systému managementu jakosti; 
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> výstupy z auditů a přezkoumání managementu. 

Preventivní opatření mají být zaznamenány, aby se zajistilo jejich zavádění. Činnosti 

vyplývající z procesu preventivních opatření se mají dokumentovat a sdělit příslušným 

oblastem školy. Ponaučení (závěr) vyplývající z procesu preventivních opatření se má 

přezkoumat a sdělit celé výchovně vzdělávací organizaci. 

3.2 Přezkoumání systému managementu a jeho využití к sebehodnocení ve 
výchovně vzdělávací organizaci 

3.2.1 Všeobecný návod pro výchovně vzdělávací organizace. 

Nové normy ISO 9001:2001 i 9004:2004 v Cl. 5.6. vyžadují vykonávání tzv. 

přezkoumávání systému managementu (management review). Pod heslem „review" 

(přezkoumání) definuje činnosti vykonávané proto, aby se zjišťovala vhodnost, správnost, 

efektivnost a účinnost objektu přezkoumání pro dosahování cílů16. Z pohledu obecných zásad 

managementu je nutné přezkoumání systému managementu chápat jako jediný nástroj 

kontroly vrcholového vedení nad stavem systému managementu jakosti v organizaci. 

Jakékoliv přezkoumání systému managementu musí plnit minimálně tyto dvě úlohy: 

> zjišťovat, zda systém managementu jakosti umožňuje a podporuje dosahování cílů 

jakosti; 

> monitorovat schopnost systému jakosti plnit základní funkce tohoto systému tj.; 

> maximalizovat spokojenost zákazníků a dalších zainteresovaných stran; 

> minimalizovat výdaje s tím spojené; 

> vytvářet prostředí pro zlepšování. 

Vrcholové vedení ve výchovně vzdělávací organizaci má provádět přezkoumání 

periodicky, podle potřeb organizace, v zájmu zhodnocení efektivnosti plnění požadavků a 

ukazatelů systému managementu jakosti a má zavést preventivní a nápravná opatření pro 

identifikované nebo potenciální neshody. Přezkoumání systému managementu jakosti má 

zahrnovat plánované periodické přezkoumání výukových i podpůrných systémů, spokojenost 

zákazníka, kritéria posuzování, výsledky hodnocení a dokumentovaná zlepšení. Tento výčet 

není vyčerpávají ani omezující. Mají se uchovávat záznamy z těchto přezkoumání např. „ 

16 ČSN EN ISO 9000 Systémy managementu jakosti - základy, zásady a slovník. Praha,ČS-NI, 
březen 2002 
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Zpráva z přezkoumání managementu". V praxi školy může být tento dokument při dodržení 
legislativních podmínek současně zprávou ze sebehodnocení školy. Jako název tohoto 

dokumentu se používá: „ Přezkoumání vedením - Zpráva z vlastního hodnocení školy." 
v sou ludu s v y h l á š k o u č. 15 /2005 Sb . 

Vzdělávací výsledky jsou jednou ze složek výstupů produkovaných výchovně 

vzdělávacími procesy. Jedná se o to, co se žáci naučí. Jsou to např.: 

> znalosti (vědomosti) z jednotlivých předmětů nebo vzdělávacích oblastí; 

^ dovednosti, které se vztahují к učivu (patří sem i základní trivium dovednost číst, psát 

a počítat); 

> klíčové kompetence; 

> postoje a vlastnosti efektivního typu (zájem o umění, sport atd.). 

Tyto výstupy žáků se hodnotí na několika úrovních: 

> vzdělávací výsledky jednotlivých žáků; 

> vzdělávací výsledky tříd a škol; 

> vzdělávací výsledky dosahované národní vzdělávací soustavou; 

> vzdělávací výsledky zemí hodnocené mezinárodně. 

Takové výsledky umožňují vzájemnou komparaci. V České republice výsledky 

zveřejňuje každoročně Česká školní inspekce, Ústav pro informace ve vzdělávání, zabývají se 

jimi různé projekty nejen Evropské unie. Příkladem lze uvést projekty Kalibro 

(celorepublikové testy), testy CERMATu, testy SCIO, Program SET a nakonec mezinárodní 

komparaci umožňují ukazatele OECD. 

Jedním z ukazatelů s kvantitativní charakteristikou, který vyjadřuje kvalitu výchovně 

vzdělávací produkce, je tzv. přidaná hodnota. To je ukazatel, který např. porovnává úroveň 

prospěchu žáků (průměrný prospěch) při vstupu na střední školy a „kvalitu žáků" tuto školu 

opouštějících na základě kritéria úspěšnosti při přijímání na vysoké školy. Tímto způsobem 

lze měřit ukazatel přidané hodnoty, tzn. „co škola studentům dala". I když tento indikátor je 

diskutabilní. 

3.2.2 Vstupy pro přezkoumání 
podle ISO 9001: 2000 musí zahrnovat informace o: 

> výsledcích z auditů; 

> zpětné vazbě od zákazníků; 

> dosažené úrovně procesů a shodě produktu; 
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> stavu preventivních opatření a stavu opatření к nápravě; 

> následných opatření z předchozích přezkoumávání managementu; 

> změnách, které by mohly ovlivnit systém managementu jakosti a 

> doporučeních pro zlepšování. 

Vstupní informace pro přezkoumání ve výchovně vzdělávací organizaci mají vzít v úvahu: 

> žáky nebo zákazníky; 

> srovnávací studie s jinými organizacemi (např.benchmarking); 

> status následných činností absolventů; 

> návrhy na zlepšení/změny. 

3.2.3 Výstupy z přezkoumání 
musí zahrnovat všechna rozhodnutí a opatření vztahující se: 

V ke z l epšen í e f e k t i v n o s t i s y s t é m u m a n a g e m e n t u j a k o s t i a j e h o p r o c e s ů ; 

> ke zlepšování produktu ve vztahu к požadavkům zákazníka a 

> к potřebám zdrojů. 

Výstupem ve výchovně vzdělávací organizaci je např.: 

> stanovení parametrů zlepšování procesů (např. učení); 

> revidovat nebo znovu uřečnit přezkoumání návrhu při změně učebnice nebo 

interaktivního učebního plánu. 

Přezkoumávání systému managementu musí být chápáno jako systematický proces. Je 

to soustava na sebe navazujících procesů, tzn že výstupy zjednoho procesu budou tvořit 

vstupy procesu jiného. Podle běžně známého základního modelu procesu, kdy proces 

považujeme za soubor činností měnících informační a hmotné vstupy na hmotné a informační 

výstupy při současné spotřebě určitých zdrojů v předem regulovaných podmínkách, pak 
1 7 

proces přezkoumání systému lze znárodnit schématem na obr. 12 

f 
Obr. č. 12: Procesní model přezkoumání systému managementu 

17 NENADÁL. J., Měření v systémech managementu jakosti, 2.doplněn vydání,Management Press, 
Praha 2004, s.308. ISNB 80-7261-110-0. 

62 



г 

VSTUPY ] 
Výsledky auditu 

Výsledky 
sebehodnocení 

Výsledky měření 
spokojenosti 

Výsledky analýz 
výkonnosti 

Úroveň výkonnosti 
systému managem. 

Výsledky analýz 
hodnoty pro 
zákazníka 

Výsledky měření 
výkonnosti 
dodavatelů 

Vývoj výdaju 
vztahujících se 

Regulátory 

Směrnice 
Vůle vedení 
Cíle jakosti 

, Přezkoumání 
'ií^'tMíii-' 1 
Systému 

Zařízení 

Účastníci 

Zprávy a 
záznamy 

Zdroje 

] 
[ VYSTUPY 

Vlastník procesu 

je ředitel organizace 

] 
Návrh projektů 

zlepšování 

Návrh alokace 
zdrojů 

Návrh oblasti 
auditů a 

sebehodnocení 

Návrh nových cílů 

Návrh nápravných 
a preventivních 

opatření 

Návrh struktury 
nových 

i n ' Л 1 п ^ л ш ' / л к ) 

63 



3.3 Sebehodnocení 

3.3.1 Smysl sebehodnocení. 

Základy sebehodnocení i rozpracování variantních přístupů к procesům sebehodnocení 

se objevují v koncepci IS09000 pro rok 2000 a nové typy systémových měření v systémech 

managementu jakosti ISO 9004:2000. Evropská nadace pro management jakosti (EFQM) 

definuje sebehodnocení jako všezahrnující, systematické a pravidelné přezkoumávání 

organizace z hlediska jejích činností i výsledků, které umožňuje organizaci zřetelně poznat 

její silné stránky a oblasti, ve kterých by mělo být podniknuto další zlepšování, následně 

h o d n o c e n é z p o h l e d u dosaženého pok roku 1 8 . V ý r a z „všezahrnující" z n a m e n á , že p roces 

s ebehodnocen í m u s í zah rnova t v š e c h n y č innost ! o rgan izace a a spe ldy Jo sa l i ovan ! vys ledla i 

organizace. Výraz „systematický" požadavek, aby bylo sebehodnocení součástí systému 
Щ Щ ^ П Ш Ш УСШО systematické práce se Zjištěními z procesu sebehodnocení. Základním 

c í lem j e odha len í s i lných s t ránek f i r m y a pří leži tost í ke z l epšován í . V t o m se p o d o b á in te rn ím 

p r o v ě r k á m ( a u d i t ů m ) s y s t é m ů m a n a g e m e n t u j akos t i v koncepc i ISO. T o však n e z n a m e n á , že 

organizace, které standardně používají interní audity, nemají zavádět další procesy měření. 

Odlišnos t i m e z i p r o v á d ě n ý m i aud i ty a s e b e h o d n o c e n í m v y p l ý v a j í z p o r o v n á n í o b o u def in ic . 

Definice sebehodnocení je uvedena výše, norma ISO 9000:2000 pak audity jakosti definuje 
jako „ systematický, nezávislý a dokumentovaný proces pro získávání důkazů a pro jeho 

objektivní hodnocení s cílem stanovit rozsah, v němž jsou splněna kritéria audity"19. 
S e b e h o d n o c e n í se od k l a s i ckých audi tů od l i šu je něk te rými v ý z n a m n ý m i znaky . Čas to j e 

snahou auditorů odhalit neshody v systému, což může být pro organizaci a její zaměstnance 

demotivující a frustrující. Totéž lze říci i o kontrolách škol nezávislými orgány (ČŠI, KHES, 
aj.) Fakt, že snahou sebehodnocení je určení silných a slabých stránek, a slabé stránky jsou 

chápány jako příležitosti ke zlepšování, působí naopak na zaměstnance pozitivně. Všechny 

normy pro audity systémů managementu jakosti mají požadavek nezávislých auditorů. 

Sebehodnocení organizace je obvykle realizováno samo o sobě, kde je možná pomoc 

special is ty , ale nezáv i s los t nen í nutnos t í . Tzv. pozitivní závislost př i v l a s tn ím hodnocen í 

18 NENADÁL. J., Měření v systémech managementu jakosti, 2.doplněn vydání, Management Press, 
Praha 2004, s. 240. 1SNB 80-7261-110-0. 

19 NENADÁL.!, Měření v systémech managementu jakosti, 2.doplnčn vydání, Management Press, 
Praha 2004, s.308. ISNB 80-7261-110-0. 
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posuzované oblasti se jeví jako výrazná šance odhalit příležitosti ke zlepšování logicky těmi, 

kteří mají к daným procesům a výsledkům nejblíže. Audity systémů managementu jakosti 

(interní, dozorové i certifikační) obvykle netrvají více než jeden týden (ve školách nejvíce tři 

dny), doba trvání sebehodnocení několik měsíců. Podle tohoto stručného výčtu odlišných 

znaků auditů (i vnějších kontrol ve školách) a sebehodnocení je patrné, že způsoby a výsledky 

získaní vlastním hodnocením představují novou kvalitu. Pokud je cílem managementu 

organizace (i vedení školy) zjišťování, na jaké úrovni se nachází a hlavně jak tuto úroveň 

neustále zlepšovat, audity (i tradiční kontroly škol) nemohou tento úkol v celém rozsahu 

splnit. Sebehodnocení má mnohé další přednosti: 

> je přístupem к neustálému zlepšování dosažené úrovně organizace, protože 

nekompromisně upozorňuje na všechny významnější šance ke změnám; 

> je hodnocením odvozeným od faktů a ne od pocitů jednotlivců; 

> sami zaměstnanci jsou vedeni a motivováni к odhalování silných a slabých stránek 

v oblasti vykonávaných činností a dosahovaných výsledků, což je mimořádně účinnou 

formou učení se lidí v organizacích; 

> je silným nástrojem к odkrývání a diagnostiky slabých míst v organizaci; 

> je metodou, která dává kvantifikovatelné výsledky a nutí organizaci к zavádění a 

využívání různých měření; 

> tato měření shromažďují data, jejichž analýzou organizace získá informace pro 

správné rozhodování, které může účinně zavádět do života; 

> vytváří prostředí pro společnou řeč a zapojení širokého spektra zaměstnanců a 

vrcholového vedení a rámec pro trvalé zlepšování procesů organizace; 

> rozvíjí manažerské dovednosti; 

> podporuje a usnadňuje sdílení nejlepších praktik v rámci organizace. 

3.3.2 Postup při sebehodnocení. 

Existuje mnoho sebehodnotících metod, které mají velké rozdíly v náročnosti i 

přesnosti. Přesto mají všechny společný základní algoritmus vyjádřený na následujícím 

obrázku obr.č.13. 
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Obr. č.13: „Základní algoritmus sebehodnocení" 20 

Jako první musí být dosaženo shody o potřebě a účelnosti realizace sebehodnocení 
v organizaci.. , Shody musí být také dosaženo mezi členy managementu, protože ti 

Projednávají výsledky sebehodnocení. Často se ve firmách stává, že mezi deklarovaným 

zájmem o sebehodnocení a termínem oficiálního rozhodnutí o nastartování sebehodnocení 

mohou uplynout i celé měsíce. Zájem může vyvolat návštěva jiných firem, sebevzděláváním 

managementu nebo informace získané výcvikem. Management musí často к tomuto 

zásadnímu rozhodnutí mentálně vyzrát. Ve školství tuto povinnost zakotvuje od roku 2005 

Právní předpis. V návaznosti na toto rozhodnutí má být vypracován harmonogram postupu a 

Plánu sebehodnocení včetně týmu, který jej bude realizovat. Sebehodnocení je týmovou 

20 NENADÁL.J., Měření v systémech managementu jakosti, 2.doplněn vydání, Management Press, 
Praha 2004, s. 243. ISNB 80-7261-110-0. 
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hodnotící metodou. Vrcholový management musí tým sestavit, jmenovat, definovat jeho 

kompetence a odpovědnosti. Nezbytnou součástí je i specializovaný výcvik týmu hodnotitelů. 

Jako minimální délka výcviku je uváděn alespoň dvoudenní výcvik. V týmu by měl být určen 

koordinátor sebehodnocení. Ten navrhuje nevhodnější z metod sebehodnocení a vypracovává 

konečnou verzi plánu, která je konzultována s vedoucími hodnocené organizační jednotky i 

s vrcholovým managementem. Ve firmách rozhoduje, v j aké organizační jednotce bude 

sebehodnocení realizováno jako první. Existují dvě varianty: bude hodnocena celá organizace 

nebo formou pilotního projektu bude první sebehodnocení realizováno pouze u určitých částí 

organizace. Realizace konkrétního sebehodnocení vybranou metodou je závěrečný krok, 

který bezprostředně souvisí s tímto procesem. Jeho výstupem má být souhrnný výčet silných 

a slabých stránek organizace. Slabé stránky jsou příležitosti ke zlepšování a jejich seznam 

má sloužit vrcholovému managementu jako vstup pro rozhodnutí o směrech dalšího 

%lep$ovAnt. R o z h o d o v á n i o s m ě r e c h a o b l a s t e c h z l e p š o v á n í j e s o u ž á s t í tzv. přezknuntánf 

vedení Poslední tři algoritmůK&ebehodnocení jsou činnosti proaktivního řešení problému 

provázané na neustálé zlepšovaní. 
Jak je v této kapitole uvedeno, sebehodnocení firmy je strategickým rozhodnutím 

vrcholového managementu firmy. Ve školství tuto povinnost zakotvuje od roku 2005 právní 

předpis - vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti vlastního hodnocení školy. 

Sebehodnocení je aplikováno na celou vzdělávací organizaci.,/) Současně jsou stanoveny 

hlavní oblasti vlastního hodnocení školy, včetně délky posuzovaného období a termínů 

zpracování. Týmová práce je cílena na vedení školy a pedagogy. Ředitel školy musí návrh 

struktury vlastního hodnocení školy a poté jeho výsledky projednat s pedagogickou radou 

v daném termínu. V tomto systému nejsou zahrnuti nepedagogičtí pracovníci školy, přestože 

jsou její nedílnou součástí. Podle mého názoru jsou i oni důležitými aktéry pro dosahování 

úrovně výsledků práce školy. Významně se podílí na vytváření prostředí pro výuku a tím i 

vlivu na klima školy, na vyhodnocování efektivity vynakládaných finančních prostředků na 

provoz školy, školní a mimoškolní akce, zajišťují personální a hospodářskou dokumentaci, 

finanční toky, jejich rozbory a vyhodnocení v souladu s právními předpisy, podílí se na 

hodnocení dodavatelů, zajišťování čistoty, údržby, oprav a předepsaných revizí ve vztahu 

к bezpečnosti prostředí a předcházení rizik úrazů všech, aj. Pokud výše uvedený právní 

předpis jako jednu z hlavních oblastí vlastního hodnocení určuje: podmínky ke vzdělávání a 

úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem к podmínkám vzdělávání a ekonomickým 

zdrojům, měl by deklarovat i úzkou spolupráci pro schvalování struktury sebehodnocení školy 

a zajištění zdrojů к sebehodnocení nepedagogickým pracovníkům (Jnapř. ekonom školy, 
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hospodárka, školník a další provozní zaměstnanci) a současně je o výsledcích informovat. 

V systému managementu jakosti podle norem ISO jsou do systému sebehodnocení zahrnuti 

všichni zaměstnanci organizace. Samozřejmě i vedení školy může do týmu sebehodnocení 

jmenovat nepedagogické pracovníky, nebo určit jejich status a zněj vyplývající roli 

v jednotlivých oblastech vlastního hodnocení školy. Obdobně jako systém managementu 

jakosti podle norem ISO výše uvedená vyhláška realizuje sebehodnocení školy v provázanosti 

na její neustálé zlepšování.,/ Předpokládá objektivní posuzování jednotlivých oblastí a 
ident i f ikac i t ěch , k d e j e t ř eba ú r o v e ň v z d ě l á v á n í a p o d m í n e k v z d ě l á v á n í z lepš i t , v č e t n ě n á v r h u 

opatření ke zlepšení zjištěného stavu. Součástí je i vyhodnocování účinnosti navržených 
dřívějších opatření ke zlepšení zjištěného stavu. Vlastní hodnocení nemá být jednorázovým 
popisem situace ve škole, ale má být výsledkem dlouhodobého a systematického posuzování 

v oblastech určených vyhláškou. 
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3.4 Zlepšování při sebehodnocení školy, neustálé zlepšování 

3.4.1 Všeobecný návod pro výchovně vzdělávací organizace. 

Řízení jakosti obvykle reaguje na výskyt nedostatků, které mohou být zjištěny ze 

sebehodnocení organizace nebo na základě stížností, zjištěných odchylek od stabilizovaného 

stavu, [á Díky odhalování těchto neshod a nedostatků a jejich efektivnímu řešení, které je 

dokážou jednou pro vždy eliminovat, může organizace dosáhnout nové úrovně. Neustálé 

zlepšování efektivnosti systému managementu jakosti a výchovně vzdělávacích procesů 

probíhá využíváním politiky jakosti, cílů jakosti, výsledků z auditů, analýzy údajů, opatření 

к nápravě, preventivních opatření a přezkoumání managementu. Nástrojem je také umožnění 

všem zaměstnancům identifikovat a stanovit projekty zaměřené na zlepšování v rámci své 

působnosti. Vhodné metody к potenciálnímu zlepšení mají být založeny na metodách analýzy 

jakosti při využití informací, získaných ze zdrojů (aniž by byly omezeny další metody) : 

vnitřního hodnocení politiky jakosti zaměstnanci; 

^ dosahování cílů jakosti; 

> ze vstupů od zákazníků a jiných identifikovaných zainteresovaných stran (rodičů, 

státní správy a samosprávy, společnosti, zaměstnavatelů, školské rady apod.), 

Proces zlepšování má oslovit stížnosti a připomínky zákazníků a zainteresovaných 

stran, výstupy z auditů a míru úspěchu. 

Model efektivnosti škol podle Mortimora, 1989.21 Ačkoli se školy odlišují tím, jací žáci 

do nich vstupují, škola může ovlivňovat svou vlastní efektivnost přítomností následujících 12 

faktorů, které významně přispívají к efektivnosti školy: 

> cílevědomé vedení školy ředitelem; 

^ angažovaný zástupce ředitele; 

> velký podíl učitelů na přípravu obsahu a organizace výuky; 

У shoda mezi učiteli ve vykonávání profesních povinností; 

> přesná struktura času každého výukového dne; 

21 HRUDKOVÁ В., Odborný komentář к systému managementu kvality ve výchově a vzděláváni. 
Směrnice pro aplikaci ISO 9001:2000 s použitím ISO/IWA 2:2003, Praha 2004, s. 85. 
ISBN:80-7283-154-2. 
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> intelektuálně náročná výuka; 

> výrazná pracovní atmosféra školy; 

> soustředěnost výuky na daná témata; 

> maximální komunikace mezi učiteli a žáky; 

> časté hodnocení výkonů žáků; 

> intenzivní spolupráce s rodiči; 

> příjemné klima ve škole pro žáky i pro učitele. 

Dalšími faktory, které významně ovlivňují efektivnost školy jsou: 

У velikost třídy („čím větší, tím nižší efektivnost"); 

^ sociální a etnické složení žákovské populace (nízký sociální a vzdělanostní status 

rodiny žáka ovlivňuje nižší efektivnost školy); 

> stabilita učitelského sboru (velká fluktuace přispívá к nižší efektivnosti). 

Citování učitelů významně pozitivně ovlivňuje efektivnost školy tímto způsobem: 

> více spolupracují s jinými učiteli na plánování učiva; 

> častěji komunikují s většinou žáků; 

> začínající učitelé dostávají větší pomoc od zkušených učitelů a vedení školy; 

> učitelé jsou častěji kontrolováni (počet provedených hospitací vedením školy); 

> dostávají častěji zprávy o hodnocení svých výkonů. 

Takové chování by mělo vedení školy podporovat a má patřit do strategického plánu 

managementu jakosti. К zajištění budoucnosti výchovně vzdělávací organizace a spokojenosti 

zainteresovaných stran má management vytvářet kulturu, která aktivně zapojuje zaměstnance 

při hledání příležitostí pro zlepšování dosažené úrovně procesů, činností a produktů. Pro 

zaměstnance musí být vytvořeno prostředí, v němž jsou delegovány pravomoci tak, aby 

zaměstnanci byli zmocněni a přejímali odpovědnost za identifikování příležitostí, kde školy 

může zlepšit svou úroveň. Toho lze dosáhnout například: 

^ stanovením cílů pro samostatné projekty i celou organizaci; 

^ stanovením cílů pro zaměstnance; 

> benchmarkingem dosažené úrovně a využití znalostí nejlepší praxe konkurence; 

> uznáním, odměnami a kariérním růstem za dosahování výsledků; 
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> stanovení efektivních postupů pro předkládání návrhů zaměstnanců včetně včasné 

reakce managementu. 

Proces neustálého zlepšování (struktura činností) musí být uplatněn do realizačních a 

podpůrných procesů a činností školy. Pro zajištění efektivnosti a účinnosti procesu zlepšování 

musí být brány v úvahu ty realizační a podpůrné procesy, pokud jde o: jvýstupy splňující 

požadavky, účinnost (zdroje na jednotku pokud jde o čas a peníze), jexterní vlivy (např. změny 

zákonů a předpisů), potenciální slabou stránku (např. nedostatek způsobilosti a důslednosti), 

příležitosti pro využívání lepších metod, řízení plánovaných a neplánovaných změn a měření 

plánovaného prospěchu. 

Vstupy pro podporu procesu zlepšování path informace odvozené z těchto zdrojů : 

> údaje o validaci (ověření, prověření); 

> údaje o zkouškách; 

> údaj o výtěžnosti (výsledky, výnosy) procesů; 

> údaje ze sebehodnocení; 

> stanovené požadavky a zpětná vazba od zákazníků a zainteresovaných stran; 

> zkušenosti zaměstnanců; 

r* finanční údaje; 

> údaje o produktu a poskytování služeb. 

Současně musí být zajištěno ze strany vedení školy, aby změny zlepšování hodnot 

produktu nebo procesu byly schváleny, stanoveny podle priorit. Aby byly naplánovány, 

zajištěny a řízeny s cílem splnit požadavky zákazníků a zainteresovaných stran. 

V životě organizací a škol existují široké škály podnětů ke zlepšování. Je na 

managementu, jak dostačujícím způsobem a s jakou znalostí metodologie jich využije pro 

zlepšování své dosažené úrovně. Podnětů pro zlepšování je mnoho, jak je naznačeno na 

obrázku č. 14. 
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Obr. č.14: Podněty ke zlepšování jakosti (dosažené úrovně) 

Měření spokojenosti zákazníků 

Analýza stížností a neshod 

Analýza požadavků trhu 

Výsledky benchmarkingu 

Výsledků interních auditů jakosti 

Výsledky externích výsledků jakosti 

Nově definované požadavky zákazníků 

Výsledky sebehodnocení 

Vývoj nákladů vztahující se к jakosti 

Výsledky diskusí se zaměstnanci 

Ztráta zákazníků ~ 

Proces neustálého zlepšování (podle ISO 9004:2000, systémy managementu jakosti. 

Směrnice pro zlepšování dosažené úrovně, Příloha B22). Existují dva základní způsoby, 

Principiálně odlišné strategie, jak provádět neustálé zlepšování procesu: 

> skokové projekty (dramatické, revoluční změny - reengineering) к revidování a 

zlepšování existujících procesů nebo uplatnění nových procesů, provádějí se 

průřezovými týmy mimo rutinní činnost; 

> průběžné zlepšování v malých krocích (pozvolné, evoluční zdokonalování - kaizen) 

prováděné zaměstnanci v rámci existujících procesů. 

Skokové projekty obvykle vyžadují významné přepracování návrhu existujících procesů 

a mají zahrnovat: 

> stanovení cílů a nástin projektu zlepšování; 

> analýzu existujícího procesu, „takový jaký je" a realizování příležitostí pro změnu; 

> stanovení a plánování zlepšování procesu; 

> uplatňování zlepšování; 

22 HRUDKOVÁ В., Odborný komentář к systému managementu kvality ve výchově a vzdělávání. 
Směrnice pro aplikaci ISO 9001:2000 s použitím ISO/IWA 2:2003, Praha 2004. ISBN:80-
7283-154-2. 
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^ ověření a validace zlepšování procesu; 

> hodnocení dosaženého zlepšení; 

^ získané ponaučení. 

Skokové projekty mají využívat metod managementu projektu. Po dokončení změny 

jednoho projektu je plán dalšího nového projektu základem pro pokračující management 

Procesu. 

Průběžně zlepšování procesu v malých krocích jsou činnosti, které jsou řízeny tak, aby 

byl pochopen jejich účinek (dopad). Kaizen 23 je odborníky označován jako nový „týmový" 

způsob řízení lidských zdrojů. Je efektivním systémem zvyšování výkonnosti organizace 

pomocí neustálého zlepšování v sekvenci malých zlepšení (kroků) viz schéma na obrázku 

č.15. Nej lepším zdrojem pro tuto metodu jsou zaměstnanci organizace, kteří se ho často 

účastní jako pracovní skupiny. Jsou vybaveni pravomocemi, technikou a nezbytnými zdroji 

Pro změny spojené se zlepšováním. 

Obr. č. 15: Podstata kaizen 

\ \ \ 
—• KAI —•CHANGE -•ZMĚNA 
—• ZEN —•GOOD - • LEPŠÍ 
— • KAIZEN -•NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ 

Neustále zlepšování pomocí obou výše uvedených metod má zahrnovat: 

> důvod pro zlepšování: má identifikovat problém procesu a oblast pro zlepšování, 

uvedení důvodu pro práci na tomto zlepšování; 

> současnou situaci: hodnocení efektivnosti a účinnosti existujícího procesu. Musí se 

shromáždit a analyzovat údaje pro zjištění typů nej častějších problémů, poté vybrat 

specifický problém a stanovit cíl pro zlepšování; 

> analýzu: mají se identifikovat a ověřit základní příčiny problému; 

23 NENADÁL.J, NOSKIEVIČOVÁ D., PETŘÍKOVA R., PLURA J., TOŠENOVSKÝ J.,: Moderní 
systémy řízení jakosti Quality Management, 2.doplněné vydání, Management Press, 
Praha 2005,. s.160. ISBN 80-7261-071-6. 
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> identifikování možných řešení: prozkoumání alternativních řešení, výběr a uplatnění 

nej lepšího řešení, které odstraní základní příčiny problému a zabrání jeho 

opakovanému výskytu; 

> vyhodnocení vlivů: potvrdit, zda je odstraněn problém a jeho základní příčiny nebo 

zda jejich vlivy poklesly, zda řešení funguje a cíle pro zlepšování byly naplněny; 

> uplatnění a normalizace nového řešení: starý proces nahradit zlepšeným procesem, tím 

se předejde opakování problému a jeho příčin; 

> hodnocení efektivnosti a účinnosti procesu s ukončeným konkrétního opatřením pro 

zlepšování: vyhodnotit efektivnost a účinnost projektu zlepšování se zřetelem jeho 

využití i jinde v organizaci. 

Proces pro zlepšování se má v případě zbývajících problémů opakovat. Současně se mají 

rozvíjet cíle a řešení pro další zlepšování procesu. Pro zapojení a uvědomění si závažnosti 

Činností zlepšování zaměstnanci organizace, má management zvážit tyto činnosti např.: 

> vytváření malých skupin, jejichž vedoucí si zvolí členové skupin; 

> umožnění, aby zaměstnanci řídili a zlepšovali svá pracoviště; 

> a rozvíjení znalostí, zkušeností a dovedností zaměstnanců, jako součást všech činností 

managementu jakosti v organizaci. 
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Postup organizace při zlepšování podle norem ISO 
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4 ŠETŘENÍ К MOŽNOSTEM VYUŽITÍ NORMY ISO 

Metoda a princip sebehodnocení a zlepšování podle normy ISO ve výchovně 

vzdělávacích organizacích je uplatňována minimálně. Pokud by měla být návodem a mohlo 

by ji uplatnit více těchto institucí, je velice důležité, nakolik je pro management školy 

přínosná, efektivní. \p Zjistit tyto postoje a názory řídících pracovníků škol výchovně 

vzdělávacích organizací, které pro své sebehodnocení používají metody normy ISO, mělo 

dotazníkové šetření. 

4.1 Cílové skupiny šetření 

Právě pro řídící pracovníky je důležité správné definování a stanovení reálných, 

ekonomických a hlavně měřitelných cílů a pochopení významu kvantifikovaných dat pro 

objektivní rozhodování. 

Šetření bylo zaměřeno na 3 cílové skupiny, z nichž se vytvořily skupiny 4. 

^ Zřizovatelé výchovně vzdělávacích organizací. 

У Zřizovatelé a současně ředitelů výchovně vzdělávacích organizací. 

^ Ředitelé výchovně vzdělávacích organizací. 

^ Zástupce ředitelů - poradci pro ISO. 

Zástupci těchto cílových skupin jsou členy vrcholového vedení soukromých škol, které 
mají minimálně 3 roky praxi s aplikací norem ISO 9001:2001 ve své výchovně vzdělávací 
0rganizaci. Někteří z nich (celkem 7) jsou jednateli právnické osoby - výchovně vzdělávací 

organizace, tzn. zřizovateli a současně jejími řediteli. Většina z nich má víceletou zkušenost 

mimo oblast školství, protože své školy zakládali po roce 1990. Jmenovaní ředitelé a zástupci 

ředitelů těmito zřizovateli mají naopak více praxe ve školství. /, Z celkového počtu 

dotazovaných respondentů je 26 % žen, z toho 1 zřizovatelkou školy a 1 současně i 

ředitelkou. 
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Škola Zřizovatel Zřizovatel a 
ředitel 

Ředitel Zástupce 
ředitele 

1. 0 1 0 1 
2. 1 0 1 0 
3. 1* 0 1 1 

4. * 0 1 1 
5. * 0 1 1 
6. 0 1 0 1 
7. 0 1 0 1 
8. 2 0 1 1 
9. 0 1 0 1 
10. 0 2 0 2 
11. 0 1 0 1 

Celkem 4 7 5 U 
- z toho 
žen 

1 1 2 3 

Celkem 27 
z toho 
žen 

7 

Zřizovatel * , který je společný pro tři školy celkem : Č3, Č.4., č.5. 

Status Průměrný věk Praxe ve školství Praxe mimo 
školství 

Zřizovatel 50 14 17 
Zřizovatel 
a ředitel 

52 20 10 

Ředitel 53 28 2 

Zástupce 
ředitele 

51 22 5 

Celkem 51 21 9 

Dotazník byl rozeslán po telefonické i osobní žádosti o jeho vyplnění prostřednictvím 

Internetu, emailovou poštou. Návratnost vyplněných dotazníků byla 100%. Příprava a znění 

otázek bylo konzultováno s Mgr. Miroslavem Sedláčkem, auditorem CQS (Sdružení pro 

certifikaci systémů jakosti) EZÚ Praha, se sídlem Praha 8 -Trója. 
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1. 

Zadání jednotlivých otázek : 

otázka: Využitelnost nástrojů a metody sebehodnocení podle norem ISO ve 

výchovně vzdělávací organizaci 

Tato otázka byla v dotazníkovém šetření prioritní. Zjišťovala postoj řídících pracovníků 

metodám a nástrojům norem ISO a jejich použitelnosti pro sebehodnocení školy v souladu se 

školskými předpisy. Škola může mít implementován systém managementu jakosti podle 

normy ISO, ale nemusí pro účely auditů provádět vlastní hodnocení školy podle vyhlášky 

č.25/2005 Sb. V souladu s požadavky norem ISO 9001 musí provádět Přezkoumání systému 

managementu jakosti nejméně jednou do roka podle struktury a obecných kritérií tohoto 

modelu řízení jakosti. Současně část f) této otázky ověřuje, zda nástroje a metody norem ISO 

může pro vlastní hodnocení použít i škola, která celý systém jakosti aplikován a certifíkován 

nemá. 
"V 

Otázka byla rozdělena na 7 částí / a) - g) : 

a) Využíváte principy a nástroje normy ISO pro sebehodnocení školy vycházející 

z vyhlášky Č.15/2005>b.? 

ano spíše ano ne spíše ne 

b) Je rozsah a hloubka sebehodnocení školy podle normy ISO snadno pochopitelný 

a použitelný? 

ano spíše ano ne spíše ne 

c) Je struktura sebehodnocení podle normy ISO snadno ap ikovatelná do celkového 

pojetí vlastního hodnocení školy v dikci vyhlášky ě.!5/2oá Sb.? 

ano spíše ano ne spíše ne 

d) Domníváte se, že nástroje a metody normy ISO napomáhají к efektivnímu 

provádění vlastního hodnocení školy? 

ano spíše ano ne spíše ne 

e) Poskytly vám výstupy ze sebehodnocení podle normy ISO další nástroje pro sběr 

dat do výroční zprávy o škole? 

ano spíše ano ne spíše ne 
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Domníváte se, že je možné použití metod a nástrojů normy ISO pro 

sebehodnocení školy podle vyhlášky č.15/205 Sb. i ve škole, která nemá zavedený 

systém managementu jakosti? 

g) 

ano spíše ano ne spíše ne 

Do jaké míry využíváte nástroje normy ISO při vlastním hodnocení školy? 

do 25 % od 25 do 50 % od 50 % do 75 % od 75 % do 100 % 

2. otázka: Výběr s edovaných znaků při použití norem ISO při sebehodnocení 

školy. 

Dotazovaným je nabídnuto 7 specifických znaků sebehodnocení organizace podle ISO 

norem, které mohou být využity к vlastnímu hodnocení školy. Z uvedených znaků má vybrat 

nej důležitější a seřadit je od 1. do 5. pořadí podle důležitosti. 

Znění otázky: Z uvedených specifických znaků vyberte 5 nej důležitějších, které podle 

Vás podle norem ISO mohou být efektivně využívány při sebehodnocení školy. (Zakřížkujte 

políčko před charakteristikou). 

Vámi vybrané znaky seřaďte podle důležitosti pro zlepšování dosažené úrovně školy 

(pořadí vepište do políčka za znakem) 

K r i t é r i a s e b e h o d n o c e n í j s o u z a l o ž e n a n a d o s a ž e n í 
stanovených cílů jakosti a pro zlepšování dosažené 
úrovně školy 
Kritéria sebehodnocení jsou zaměřena do oblasti 
spokojenosti všech zákazníků 
Sebehodnocení je odvozeno od faktů a důkazů a ne od 
pocitů jednotlivců 
Sebehodnocení upozorňuje na všechny významné 
příležitosti ke změnám 
Sebehodnocení je nástrojem odkrývání a diagnostiky 
slabých míst (při naplňování principu pravdy) 
Sebehodnotící metody vytváří prostředí pro společnou 
komunikaci všech zainteresovaných stran ve škole i ke 
škole 
Sebehodnocení je účinnou formou učení se lidí ve škole, 
neboť jsou vedeni a motivováni к odhalování silných a 
slabých stránek ve svých činnostech a výkonech 
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otázka Využitelnost nástrojů norem ISO při vlastním hodnocení školy ke 

zlepšování dosažené úrovně školy. 

Využíváte výstupy ze sebehodnocení i auditů pro stanovení nápravných opatření 

ano spíše ano ne spise ne 

Přezkoumáváte a vyhodnocujete účinnost provedeného opatření? 
ano spíše ano ne spíše ne 

Zvyšuje se účinnost přijetí Vašich nápravných opatření ? 

ano spíše ano ne spíše ne 

Využíváte preventivních opatření (da šího z nástrojů normy ISO) к vyhledávání a 
odstranění příčin potenciálních neshod, aby se zabránilo jejic i výskytu ? 

ano spíše ano ne spíše ne 

Otázka je zaměřena na sledování měřitelných znaků zlepšování dosažené úrovně školy 

Využíváte nástroje normy ISO к monitorování a vyhodnocování změn v úrovni školy ? 
ano spíše ano ne spíše ne 

Využíváte nástrojů norem ISO к předvídavosti nových potřeb zákazníků 

ano spíše ano ne spíše ne 

Můžete na základě vlastního měření vyhodnotit, že se za poslední tři roky zvýšila 

ano spíše ano ne spíše ne 

Můžete na základě vlastního měření potvrdit, že Vaši zákazníci mohou říci 
škola zlepšuje? 

ano spíše ano ne spíše ne 

Zlepšila se Vaše škola v dosahování cílů jakosti? 

ano spíše ano ne spíše ne 

Vnímáte, že je vaše škola lépe připravena na kontroly vnějšími orgány? 

ano spíše ano ne spíše ne 

80 



4.2 Výsledky šetření 

1. otázka: Využitelnost nástrojů a metody sebehodnocení podle norem ISO ve 

výchovně vzdělávací organizaci 

l.a) Využíváte principy a nástroje normy ISO pro sebehodnocení vycházející z vyhlášky ě. 
15/2005 Sb. 

Celkové výsledky Výsledky podle cílových skupin respondentů 

znění počet odpovědi 
Zřiz., Zřiz. a Red., Red., Zást.řed. 

znění počet odpovědi odpovědi 
ANO-NE 

v % 

odpovědi odpovědí 
celkem 

je% ANO-NE v 
% 

počet odpovědí je v % 
odpovědi 
ANO-NE 

v % 

odchylka od 
celt % 

3 75% 

ANO 22 81% 7 100% 
ANO 22 81% 

4 80% 100% 0 

100% 8 73% 100% 0 100% 
1 25% 100% 0 

SPÍŠE 5 19% 0 0% 100% 0 
ANO 

5 19% 
1 20% 
3 27% 
0 0% 

NE 0 0% 
0 0% 

NE 0 0% 
0 0% 0% 0 

0% 0 0% 0% 0 0% 
0 0% 0% 0 

SPÍŠE NE 0 0% 0 0% 0% 0 SPÍŠE NE 0 0% 
0 0% 
0 0% 

4 

Počet odpovědí celkem 27 
7 

Počet odpovědí celkem 27 
5 

11 
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1. b) Je rozsah a hloubka sebehodnocení školy podle normy ISO snadno pochopitelný a 
použitelný? 

Celkové výsledky Výsledky podle cílových skupin respondentů 

odpovědi 
Zřiz., Zřiz. a Red., Red., Zást.řed. 

znění počet odpovědi odpovědi 
ANO-NEv 

% 

odpovědí odpovědi 
celkem 

je% ANO-NE v 
% 

počet odpovědí jev% 
odpovědi 

ANO-NEv 
% 

odchylka od 
celk. % 

2 50% 

ANO 6 22% 0 0% 
ANO 6 22% 

2 40% 100% 0 

100% 2 18% 100% 0 100% 
2 50% 100% 0 

SPÍŠE 21 78% 
7 100% 100% 0 

ANO 
21 78% 

3 60% 
9 82% 
0 0% 

NE 0 0% 
0 0% 

NE 0 0% 
0 0% 0% 0 

0% 0 0% 0% 0 0% 
0 0% 0% 0 

SPÍŠE NE 0 0% 0 0% 0% 0 SPÍŠE NE 0 0% 
0 0% 
0 0% 

4 

Počet odpovědi celkem 27 7 
Počet odpovědi celkem 27 

5 
- 11 
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1. c) Je struktura sebehdonocení podle normy ISO snadno aplikovatelná do celkového pojetí 
vlastního hodnocení školy v dikci vyhlášky č.15/2005 Sb., 

Celkové výsledky Výsledky podle cílových skupin respondentů 

znění 
odpovědí 

počet 
odpovědi 
celkem 

odpovědi 
ANO-NE 

v% 

Zřiz., Zřiz. a Red., Red., Zást.řed. 
znění 

odpovědí 
počet 

odpovědi 
celkem 

je% 
odpovědi 
ANO-NE 

v% 
počet 

odpovědi jev% 
odpovědi 
ANO-NE 

v% 

odchylka od 
celk. % 

0 0% 

ANO 6 22% 1 14% ANO 6 22% 
3 60% 50% -35 

85% 2 18% 100% 15 85% 
2 50% 100% 15 

SPÍŠE 17 63% 6 86% 82% -3 
ANO 

17 63% 
2 40% 
7 64% 
1 25% 

NE 1 4% 0 0% 
NE 1 4% 

0 0% 50% 35 

15% 0 0% 0% -15 15% 
1 25% 0% -15 

SPÍŠE NE 3 11% 
0 0% 18% 3 

SPÍŠE NE 3 11% 
0 0% 
2 1S% 

4 

Počet odpovědi celkem 27 1 
Počet odpovědi celkem 27 

5 
U 
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1. d) Domníváte se, že nástroje a metody normy ISO napomáhají к efektivnímu provádění 
vlastního hodnoceni školy? 

Celkově výsledky Výsledky podle cílových skupin respondentů 

znění 
odpovědí 

počet 
odpovědi 
celkem 

odpovědi 
ANO -NE 

v % 

Zřiz., Zřiz. a Řed., Red., Zást.řed. 
znění 

odpovědí 
počet 

odpovědi 
celkem 

je% 
odpovědi 
ANO -NE 

v % počet odpovědí je v % 
odpovědi 
ANO-NE 

V% 

odchylka 
odcelk. % 

0 0% 

ANO 15 56% 
5 71% 

ANO 15 56% 
4 80% 100% 0 

100% 6 55% 100% 0 100% 
4 100% 100% 0 

SPÍŠE 
12 44% 

2 29% 100% 0 
ANO 

12 44% 
1 20% 
5 45% 
0 0% 

NE 0 0% 
0 0% 

NE 0 0% 
0 0% 0% 0 

0% 0 0% 0% 0 0% 
0 0% 0% 0 

SPÍŠE NE 0 0% 0 0% 0% 0 SPÍŠE NE 0 0% 
0 0% 
0 0% 

4 

Počet odpovědi celkem 27 
7 

Počet odpovědi celkem 27 
5 
11 
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1. e) Poskytly Vám výstupy ze sebehodnocení podle normy ISO další nástroje pro sběr dat 
do výroční zprávy? 

Celkové výsledky Výsledky podle cílových skupin respondentů 

zněni 
odpovědí 

počet 
odpovědí 
celkem 

odpovědi 
ANO -NE 

v% 

Zřiz., Zřiz. a Řed., Red., Zást.řed. 
zněni 

odpovědí 
počet 

odpovědí 
celkem 

je % 
odpovědi 
ANO -NE 

v% 
počet 

odpovědí 
je v % 

odpovědi 
ANO-NE 

v% 

odchylka od 
celt % 

3 75% 

ANO 23 85% 7 100% ANO 23 85% 
1 mn 1№ -25 

100% я ti.2% ioo% o 100% 
0 0% 80% -20 

SPÍŠE 4 154 
0 0% 118% 18 

ANO 4 154 o 0% ~~ — "i— /' "Z-
4 36% 
Ó 0% 

NE 0 0% 0 0% NE 0 0% 
0 0% 0% 0 

0% 0 0% 0% 0 0% 
0 0% 0% 0 

SPÍŠE NE 0 0% 0 0% 0% 0 SPÍŠE NE 0 0% 
0 0% 
0 0% 

4 

Počet odpovědí celkem 27 7 Počet odpovědí celkem 27 
5 
11 
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1. f) Domníváte se, že je možné použít metod a nástrojů normy ISO pro sebehodnocení 
Školy podle vyhlášky č. 15/2005 Sb., i ve škole, která nemá zavedený systém jakosti? 

Celkové výsledky Výsledky podle cílových skupin respondentů 

zněni 
odpovědí 

počet 
odpovědí 
celkem 

odpovědi 
ANO-NE 

v% 

Zřiz., Zřiz. a Red., Red., Zást.řed. 
zněni 

odpovědí 
počet 

odpovědí 
celkem 

je% 
odpovědi 
ANO-NE 

v% počet odpovědí jev% 
odpovědi 

ANO-NE v 
% 

odchylka 
odcelk. % 

2 50% 

ANO 7 26% 1 14% 
ANO 7 26% 

3 60% 100% 7 

93% 1 9% 100% 7 93% 
2 50% 100% 7 

SPÍŠE 18 67% 6 86% 82% -11 
ANO 

18 67% 
2 40% 
8 73% 
0 0% 

NE 0 0% 0 0% 
NE 0 0% 

0 0% 0% -7 

7% 0 0% 0% -7 7% 
0 0% 0% -7 

SPÍŠE NE 2 7% 0 0% 18% 11 
SPÍŠE NE 2 7% 

0 0% 
2 18% 

4 

Počet odpovědi celkem 27 7 
Počet odpovědi celkem 27 

5 
11 

86 



1. g) Do jaké míry využíváte nástroje normy ISO při vlastním hodnocení školy? 

Celkové výsledky Výsledky podle cílových skupin respondentů 

znění 
odpovědí 

počet 
odpovědi 
celkem 

odpovědi 
ANO -NE 

v% 

Zřiz., Zřiz. a Red., Red., Zást.řed. 
znění 

odpovědí 
počet 

odpovědi 
celkem 

je% 
odpovědi 
ANO -NE 

v% počet odpovědí je v % 
odpovědi 

ANO-NE v 
% 

odchylka 
od celL % 

0 0% 

75% nž ie 59% i Ш 
100% ie 59% 

1 20% 100%> 0 

100% 8 73% 100% 0 100% 
4 100% 100% 0 

50 až 75 % 11 41% 0 0% 100% 0 50 až 75 % 11 41% 
4 80% 

3 27% 
0 0% 

do 25 % 0 0% 0 0% do 25 % 0 0% 
0 0% 0% 0 

0% 0 0% 0% 0 0% 
0 0% 0% 0 

25 až 50% 0 0% 0 0% 0% 0 25 až 50% 0 0% 
0 0% 
0 0% 

4 

Počet odpovědí celkem 27 7 
Počet odpovědí celkem 27 

5 
, 11 

87 



2- otázka: Výběr sledovaných znaků při použití norem ISO při sebehodnocení školy 

Charakteristika v pořadí podle Celkové výsledky Výsledky podle cílových skupin respondentů 
Zři, Zři a Red., Red., Zást.Red. 

důležitosti - dosažení zisku v % počet 
bodů 

je zisk 
v% 

počet bodů zisk v % odchylka od 
cel.výsLzisku v % 

1 
Kritéria sebehodnocení jsou založena na 
dosažení cílů jakosti a pro zlepšování 
dosažené úrovně 

AI 35% 

7 35% 0 

1 
Kritéria sebehodnocení jsou založena na 
dosažení cílů jakosti a pro zlepšování 
dosažené úrovně 

AI 35% 13 37% 2 1 
Kritéria sebehodnocení jsou založena na 
dosažení cílů jakosti a pro zlepšování 
dosažené úrovně 

AI 35% 
8 32% -3 

1 
Kritéria sebehodnocení jsou založena na 
dosažení cílů jakosti a pro zlepšování 
dosažené úrovně 

AI 35% 

19 35% 0 

2 Kritéria sebehodnocení jsou zaměřena 
na spokojenost zákazníků 108 80% 

14 70% -10 

2 Kritéria sebehodnocení jsou zaměřena 
na spokojenost zákazníků 108 80% 28 80% 0 2 Kritéria sebehodnocení jsou zaměřena 
na spokojenost zákazníků 108 80% 13 52% -28 

2 Kritéria sebehodnocení jsou zaměřena 
na spokojenost zákazníků 108 80% 

53 96% 16 

3 Sebehodnocení je odvozeno od faktů a 
důkazů, ne od pocitů jednotlivce 26 19% 

4 20% 1 

3 Sebehodnocení je odvozeno od faktů a 
důkazů, ne od pocitů jednotlivce 26 19% 4 11% -8 3 Sebehodnocení je odvozeno od faktů a 
důkazů, ne od pocitů jednotlivce 26 19% 

5 20% 1 
3 Sebehodnocení je odvozeno od faktů a 

důkazů, ne od pocitů jednotlivce 26 19% 

13 24% 4 

4 Sebehodnocení upozorňuje na všechny 
významné příležitosti ke změnám 54 40% 

2 10% -30 

4 Sebehodnocení upozorňuje na všechny 
významné příležitosti ke změnám 54 40% 10 29% -11 4 Sebehodnocení upozorňuje na všechny 
významné příležitosti ke změnám 54 40% 

11 44% 4 
4 Sebehodnocení upozorňuje na všechny 

významné příležitosti ke změnám 54 40% 

31 56% 16 

5 
Sebehodnocení je nástrojem k odrývání 
diagnostiky slabých míst (při naplňování 
principu pravdy) 

60 44% 

5 25% -19 

5 
Sebehodnocení je nástrojem k odrývání 
diagnostiky slabých míst (při naplňování 
principu pravdy) 

60 44% 14 40% -4 5 
Sebehodnocení je nástrojem k odrývání 
diagnostiky slabých míst (při naplňování 
principu pravdy) 

60 44% 
10 40% -4 

5 
Sebehodnocení je nástrojem k odrývání 
diagnostiky slabých míst (při naplňování 
principu pravdy) 

60 44% 

31 56% 12 

6 
Sebehodnotíci metody vytváří prostředí 
pro společnou komunikaci všech 
zainteresovaných stran 

49 36% 

15 75% 39 

6 
Sebehodnotíci metody vytváří prostředí 
pro společnou komunikaci všech 
zainteresovaných stran 

49 36% 26 74% 38 6 
Sebehodnotíci metody vytváří prostředí 
pro společnou komunikaci všech 
zainteresovaných stran 

49 36% 
8 32% -4 6 

Sebehodnotíci metody vytváří prostředí 
pro společnou komunikaci všech 
zainteresovaných stran 

49 36% 

0 0% -36 

7 

Sebehodnocení je účinnou formou učení 
se lidí ve škole, kteří jsou vedeni a 
motivování к odhalování silných a 
slabých stránek ve svých 

45 33% 

1 5% -28 

7 

Sebehodnocení je účinnou formou učení 
se lidí ve škole, kteří jsou vedeni a 
motivování к odhalování silných a 
slabých stránek ve svých 

45 33% 10 29% -5 7 

Sebehodnocení je účinnou formou učení 
se lidí ve škole, kteří jsou vedeni a 
motivování к odhalování silných a 
slabých stránek ve svých 

45 33% 
16 64% 31 7 

Sebehodnocení je účinnou formou učení 
se lidí ve škole, kteří jsou vedeni a 
motivování к odhalování silných a 
slabých stránek ve svých 

45 33% 

18 33% - 1 

celkový počet respondentů 27 

maximální bodový zisk v jedné charakteristice 
je 27 x 5 = 1 3 5 

4 4 x 5 = 20 celkový počet respondentů 27 

maximální bodový zisk v jedné charakteristice 
je 27 x 5 = 1 3 5 

7 7 x 5 = 35 celkový počet respondentů 27 

maximální bodový zisk v jedné charakteristice 
je 27 x 5 = 1 3 5 

5 5 x 5 = 25 
celkový počet respondentů 27 

maximální bodový zisk v jedné charakteristice 
je 27 x 5 = 1 3 5 11 1 1 x 5 = 55 

88 



3. otázka: Využitelnost nástrojů norem ISO při vlastním hodnocení školy ke zlepšování 

dosažené úrovně školy. 

3. a) Využíváte výstupy ze sebehodnocení i auditů pro stanovení nápravných opatření ke 
zlepšování dosažené úrovně školy? 

Celkové výsledky Výsledky podle cílových skupin respondentů 

znění 
odpovědí 

odpovědi 
ANO-NE 

v% 

Zřiz., Zřiz. a Řed., Red., Zást.řed. 
znění 

odpovědí 
počet 

odpovědi 
celkem 

je% 
odpovědi 
ANO-NE 

v% 
počet 

odpovědí jev% 
odpovědi 

ANO-NE v 
% 

odchylka 
odcelk. % 

3 75% 

ANO 25 93% 7 100% 
ANO 25 93% 

5 100% 100% 0 

100% 10 91% 100% 0 100% 
1 25% 100% 0 

SPÍŠE 2 7% 0 0% 100% 0 
ANO 2 7% 

0 0% 
1 9% 
0 0% 

NE 0 0% 0 0% 
NE 0 0% 

0 0% 0% 0 

0% 0 0% 0% 0 0% 
0 0% 0% 0 

SPÍŠE NE 0 0% 0 0% 0% 0 
SPÍŠE NE 0 0% 

0 0% 
0 0% 

4 

Počet odpovědí celkem 27 7 
Počet odpovědí celkem 27 

5 
11 

89 



3. b) Přezkoumáváte a vyhodnocujete účinnost provedeného opatření? 

Celkové výsledky Výsledky podle cílových skupin respondentů 

zněni 
odpovědí 

odpovědi 
ANO -NE 

v% 

Zřiz., Zřiz. a Řed., Red., Zást.řed. 
zněni 

odpovědí 
počet 

odpovědi 
celkem 

je% 
odpovědi 
ANO -NE 

v% počet odpovědi je v % 
odpovědi 

ANO-NEv 
% 

odchylka od 
celk % 

3 75% 

ANO 21 ' 78% 6 86% 
ANO 21 ' 78% 

5 100% 100% 0 

100% 7 64% 100% 0 100% 
1 25% 100% 0 

SPÍŠE 6 22% 1 14% 100% 0 
ANO 

6 22% 
0 0% 
4 36% 
0 0% 

NE 0 0% 0 0% 
NE 0 0% 

0 0% 0% 0 

0% 0 0% 0% 0 0% 
0 0% 0% 0 

SPÍŠE NE 0 0% 0 0% 0% 0 
SPÍŠE NE 0 0% 

0 0% 
0 0% 

4 

Počet odpovědí celkem 27 7 
Počet odpovědí celkem 27 

5 
U 

90 



3. c) Zvyšuje se účinnost Vašich přijatých nápravných opatření? 

Celkové výsledky Výsledky podle cílových skupin respondentů 

znění počet odpovědi 
Zřiz., Zřiz. a Řed., Řed., Zást.řed. 

znění počet odpovědi 
odpovědi 

ANO-NE v 
% 

odpovědí odpovědi 
celkem 

je% ANO -NE 
v% 

počet 
odpovědí 

je v % 
odpovědi 

ANO-NE v 
% 

odchylka 
odcelk % 

0 0% 

ANO 2 7% 
0 0% 

ANO 2 7% 
0 0% 100% 0 

100% 
2 18% 100% 0 

" 
100% 

4 100% 100% 0 

SPÍŠE 
25 93% 

7 100% 100% 0 
ANO 

25 93% 
5 100% 
9 82% 
0 0% 

NE 0 0% 
0 0% 

NE 0 0% 
0 0% 0% 0 

0% 
0 0% 0% 0 

0% 
0 0% 0% 0 

SPÍŠE NE 0 0% 
0 0% 0% 0 

SPÍŠE NE 0 0% 
0 0% 
0 0% 

4 

Počet odpovědí celkem 27 
7 

Počet odpovědí celkem 27 
5 
11 

91 



3. d) Využíváte preventivních opatření к vyhledávání a odstranění příčin potenciálních 
neshod, aby se zabránilo jejich výskytu? 

Celkové výsledky Výsledky podle cílových skupin respondentů 
Zřiz., Zřiz. a Red., Red., Zást.řed. 

znění 
odpovědí 

počet 
odpovědi 

celkem 
je % 

odpovědi 
ANO -NE 

v% 
počet odpovědí je v % 

odpovědi 
ANO-NEv 

% 

odchylka od 
celk. % 

3 75% 

ANO 16 59% 
6 86% 

ANO 16 59% 
5 100% 100% 0 

100% 
2 18% 100% 0 

100% 
1 25% 100% 0 

SPÍŠE 
11 41% 

1 14% 100% 0 
ANO 

11 41% 
0 0% 
9 82% 
0 0% 

NE 0 0% 
0 0% 

NE 0 0% 
0 0% 0% 0 

0% 
0 0% 0% 0 

0% 
0 0% 0% 0 

SPÍŠE NE 0 0% 
0 0% 0% 0 

SPÍŠE NE 0 0% 
0 0% 
0 0% 

4 

Počet odpovědí celkem 27 
7 

Počet odpovědí celkem 27 
5 

11 

92 



4. otázka: je zaměřena na sledování měřitelných znaků zlepšování dosažené úrovně školy 

4.a) Využíváte nástroje normy ISO к monitorování a vyhodnocování změn v úrovni školy? 

Celkové výsledky Výsledky podle cílových skupin respondentů 
Zřiz., Zřiz. a Řed., Řed., Zást.řed. 

zněni 

nJyiřiijJj 
celkem m 

octpo V&Ä 

Ж 1 ; . pti^ňt 
< >iii>L> vědí Jo v 

odpovědii 
1 stMJ-NE v % 

«3i'li>)Ïi7 tu) 

] " J 
ANO 25 93% 7 ioo% ANO 25 93% 

5 100% 100% 0 

1ПП0/ 
10 91% 100% 0 

JUu% 1 25% 100% 0 
SPÍŠE 2 796 0 0% 100% 0 
ANO 2 796 

0 0% 
1 9% 
0 0% 

NE 0 0% 
0 0% 

NE 0 0% 
0 0% 0% 0 

0% 0 0% 0% 0 0% 
0 0% 0% 0 

SPÍŠE NE 0 0% 0 0% 0% 0 
SPÍŠE NE 0 0% 

0 0% 
0 0% 

4 

Počet odpovědí celkem 27 7 
Počet odpovědí celkem 27 

5 
11 

93 



4. b) Využívá te n á s t r o j ů n o r e m I S O к p ř edv ídán í nových p o t ř e b z á k a z n í k ů ? 

Celkové výsledky Výsledky podle cílových skupin respondentů 

zněni počet odpovědi 
Zřiz., Zřiz. a Red., Red., Zást.řed. 

zněni počet odpovědi 
11 /нл1м< /l 

odpnvčdí f»d/}t>\'ëiit 
celkem 

je H ANO-NE 
V% 

[>fHKi't 
odpovědí 

je v 
UüpüVHUl 
Л NO-NU 

v% 

odchylka 
odcelk. % 

0 0% 

ANO 9 33% 
5 71% 

ANO 9 33% 
4 80% 100% 7 

93% 
0 0% 100% 7 

93% 
4 100% 80% -13 

SPÍŠE 
16 59% 

2 29% 91% -2 
ANO 

16 59% 
0 0% 
10 91% 
0 0% 

NE 0 0% 
0 0% 

NE 0 0% 
0 0% 0% -4 

4% 
0 0% 0% -4 

4% 
0 0% 0% -4 

SPÍŠE NE 1 4% 
0 0% 9% 5 

SPÍŠE NE 1 4% 
0 0% 
1 9% 

4 

Počet odpovědí celkem 27 
7 

Počet odpovědí celkem 27 
5 
11 

94 



4. с) Můžete na základě vlastního měření vyhodnotit, že se za poslední tři roky zvýšila 
spokojenost vašich zákazníků? 

Celkové výsledky Výsledky podle cílových skupin respondentů 

zněni 
odpovědí 

počet 
odpovědi 

celkem 

odpovědi 
ANO-NE v 

% 

Zřiz., Zřiz. a Řed., Řed., Zást.řed. 
zněni 

odpovědí 
počet 

odpovědi 
celkem 

je% 
odpovědi 

ANO-NE v 
% 

počet 
odpovědí 

jev% 
odpovědi 

ANO-NE v 
% 

odchylka od 
celL % 

1 25% 

ANO 6' 22% 
1 14% 

ANO 6' 22% 
3 60% 75% -10 

85% 
1 9% 100% 15 

85% 
2 50% 80% -5 

SPÍŠE 
17 63% 

6 86% 82% -3 
ANO 

17 63% 
1 20% 
8 73% 
1 25% 

NE 2 7% 
0 0% 

NE 2 7% 
0 0% 25% 10 

15% 
1 9% 0% -15 

15% 
0 0% 20% 5 

SPÍŠE NE 2 7% 0 0% 18% 3 
SPÍŠE NE 2 7% 

1 20% 
1 9% 

4 

Počet odpovědí celkem 27 
7 

Počet odpovědí celkem 27 
5 
U 

95 



4. d) Můžete na základě vlastního měření potvrdit, že Vaši zákazníci mohou říci, že se 
škola zlepšuje? 

Celkové výsledky Výsledky podle cílových skupin respondentů 

zněni 
odpovědí 

počet 
odpovědi 
celkem 

odpovědi 
ANO-NE v 

% 

Zřiz., Zřiz. a Řed., Řed., Zást.řed. 
zněni 

odpovědí 
počet 

odpovědi 
celkem 

je% 
odpovědi 

ANO-NE v 
% 

počet 
odpovědí jev% 

odpovědi 
ANO-NEv 

% 

odchylka 
odcelk. % 

0 0% 

ANO 6 22% 
3 43% ANO 6 22% 
2 40% 100% 4 

96% 1 9% 100% 4 
96% 

4 100% 80% -16 
SPÍŠE 

20 74% 
4 57% 100% 4 

ANO 20 74% 
2 40% 
10 91% 
0 0% 

NE 1 4% 
0 0% NE 1 4% 
1 20% 0% -4 

4% 
0 0% 0% -4 

4% 
0 0% 20% 16 

SPÍŠE NE 0 0% 0 0% 0% -4 SPÍŠE NE 0 0% 
0 0% 
o 0% 

4 

Počet odpovědí celkem 27 
7 

Počet odpovědí celkem 27 5 
11 

96 



4. e) Zlepšila se Vaše škola v dosahování cílů jakosti? 

Celkové výsledky Výsledky podle cílových skupin respondentů 

zněni 
odpovědí 

počet 
odpovědí 

celkem 

odpovědi 
ANO -NE v 

% 

Zřiz., Zřiz. a Řed., Řed., Zást.řed. 
zněni 

odpovědí 
počet 

odpovědí 
celkem 

je% 
odpovědi 

ANO -NE v 
% 

počet 
odpovědí 

jev% 
odpovědi 

ANO-NEv 
% 

odchylka od 
celk. % 

2 50% 

ANO 19 70% 
7 100% 

ANO 19 70% 
2 40% 100% 4 

96% 
8 73% 100% 4 

96% 
2 50% 80% -16 

SPÍŠE 
7 26% 

0 0% 100% 4 
ANO 

7 26% 
2 40% 
3 27% 
(1 m 

NE 1 4% 
o o% 

NE 1 4% 
1 20% 0% -4 

Wo 
0 0% 0% -4 

Wo 
o 0% 20% 16 

SPÍŠE NE 0 0% 
0 0% 0% -4 

SPÍŠE NE 0 0% 
0 0% 
0 0% 

4 

Počet odpovědí celkem 27 
7 

Počet odpovědí celkem 27 
5 
11 

97 



4. f) Vnímáte, že je vaše škola lépe př ipravena na kontroly vnějšími orgány? 

Celkové výsledky Výsledky podle cílových skupin respondentů 

znění 
odpovědí 

počet 
odpovědí 
celkem 

odpovědi 
ANO -NE 

v% 

Zřiz., Zřiz. a Řed., Řed., Zást.řed. 
znění 

odpovědí 
počet 

odpovědí 
celkem 

je% 
odpovědi 
ANO -NE 

v% počet odpovědí jev% 
odpovědi 

ANO-NEv 
% 

odchylka 
odcelk % 

3 75% 

ANO 23 85% 
7 100% 

ANO 23 85% 
4 80% 100% 0 

100% 9 82% 100% 0 
100% 

1 25% 100% 0 
SPÍŠE 

4 15% 
0 0% 100% 0 

ANO 
4 15% 

1 20% 
2 18% 
0 0% 

NE 0 0% 
0 0% 

NE 0 0% 
0 0% 0% 0 

0% 0 0% 0% 0 0% 
0 0% 0% 0 

SPÍŠE NE 0 0% 0 0% 0% 0 SPÍŠE NE 0 0% 
0 04 
0 0% 

4 

Počet odpovědí celkem 27 7 Počet odpovědí celkem 27 
5 
11 

98 



5 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ ŠETŘENÍ 

Počet respondentů byl dostatečný vzhledem к četnosti škol v České republice, které 

mají implementovány model managementu jakosti podle norem ISO. Těchto škol, zařazených 

v rejstříku škol, je podle odhadu minimálně 30 a maximálně 40. Doba, po kterou tyto školy 
realizují systém řízení ve shodě s normou ISO je různorodá. Vybraných 11 škol má systém 

managementu jakosti a certifikát jakosti ČSN EN ISO 9001 : 2001 od roku 2005. Jejich 

zástupci - respondenti v dotazníkovém šetření mají minimálně tříletou praxi s řízením školy 

v souladu s managementem jakosti. Jedná se především o střední odborné školy, gymnázia a 

střední odborná učiliště. V souboru je také jedna mateřská a základní škola. Počet dotazníků, 

které se vrátily, je 100%. 
Kritériu věku a vzdělání respondentů je na začátku šetření uveden pouze informativní. 

Y PrÛ&i zamyšleno se tímto znakem zabývat. 

Podstatné kritérium pro práce a r e a l i z a c i s e b e h o d n o c e n í Š k o l y p o d l e n o r e m o 

rozdělení respondentnů na: zřizovatele - ředitele - zástupce ředitele. Z této původní skupiny 

se vyClenila Čtvrtá skup ina : kdy jednatel školy — tzn. 

zřizovatel (právnické OSOby formy 8.Г.О.) 

je současně i ředitelem školy. Tento status se na soukromých školách objevuje poměrně často. 

V této cílové skupině byl ještě jeden ze specifických znaků: 3 školy byly zastoupeny jedním 

společným zřizovatelem. Každá škola má jmenovaného svého ředitele a zástupce ředitele 

Školy. V dotaznících byly odpovědí tohoto zřizovatele započítány pouze jednou. 

První okruh otázek se týkal řídících pracovníků soukromých škol a jejich postoje 

к hodnoceni školy podle nástrojů a metod norem ISO. Byl složen ze sedmi částí, přičemž na 

4 části otázky: a), b), d), g) byly odpovězeny pouze ANO nebo nejhůře SPISE ANO. 

Přestože tyto školy pracněji aplikují požadavky vyhlášky č. 15/2005 Sb. do systému 

managementu jakosti a nad rámec svých povinností s vlastním hodnocením školy podstupují 

přezkoumání vedením apod., v dalších odpovědích zkušenosti s nástroji a metodami normy 

ISO hodnotí pozitivně. 

V jednotlivých skupinách mělo použití nástrojů a metod norem ISO v řízení vlastním 

hodnocení školy stoprocentní podporu třikrát u skupiny „zřizovatelé a ředitelé." 
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Pro lepší představu jsou výsledky otázky č. 1 a) znázorněny graficky: 

1. a) Využíváte pricipy a nástroje normy ISO pro sebehodnocení vycházející z 
vyhlášky č. 15/2005 Sb. 

ANO 
81% 

V této otázce podpořili stoprocentně využití nástrojů a principů ISO pro sebehodnocení 

školy podle vyhlášky č. 15/2005 Sb. „zřizovatelé a ředitelé". 

Odpovědi na otázku 1 b) již naznačují, že rozsah a hloubka sebehodnocení není 

jednoznačně hodnocen pozitivně kladnou odpovědí ANO. Zde například „Zřizovatelé a 

ředitelé odpověděli „SPÍŠE ANO". Neobjevila se ani jedna negativní odpověď. 

1. b) Je rozsah a hloubka sebehodncoení školy podle normy ISO snadno 
pochopitelný a použitelný? 

NE 

100 



Otázka 1 c) je p rvn í , k d e se objevuje n ega t i vn í h o d n o c e n í . Z e 4 z ř i zova t e lů 2 n e v n í m a j í 

implementaci sebehodnocení podle vyhlášky do norem ISO jako jednoduchý proces. 

К tomuto názoru se přiklonili i 2 zástupci ředitele školy. 

1. c) Je struktura sebehdonocení podle normy ISO snadno aplikovatelná 
do celkového pojetí vlastního hodnocení školy v dikci vyhlášky č. 15/2005 

Sb.? 

SPÍŠE NE 
11% 

ANO 
22% 

SPÍŠE ANO 
63% 

Otázka 1 d) a 1 e) výsledky jednoznačně vypovídají o pozitivním hodnocení 

efektivity provádění vlastního hodnocení školy pomocí nástrojů a metod norem ISO všemi 

zúčastněnými respondenty. 

1. d) Domníváte se, že nástroje a metody normy ISO napomáhají к efektivnímu 
provádění vlastního hodnocení školy?. 

ANO 
56% 

SPÍŠE ANO 
44% 
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l .e ) Poskytly Vám výstupy ze sebehodnocení podle normy ISO další nástroje 
pro sběr dat do výroční zprávy? 

SPÍŠE NE 

0% 

SPÍŠE ANO 
15% 

V odpovědi na otázku 1 f) měli respondenti posoudit, zda škola, která nemá zaveden 

systém managementu, může využít jeho metodiku i nástroje v samostatné oblasti - pouze ve 

vlastním hodnocení školy. Jednoznačná odpověď ANO zazněla pouze ve 26 %. 2 zástupci 

ředitelů odpověděli rozhodně NE. 

1. f) Domníváte se, že je možné použít metod a nástrojů normy ISO pro 
sebehodnocení školy podle vyhlášky č. 15/2005 Sb., i ve škole, která nemá zavedený 

systém jakosti? 

ANO 
26% 

SPÍŠE ANO 
67% 

SPÍŠE NE 
7% 
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Odpovědi na část otázky 1 g) nám poskytly zpětnou vazbu „ do jaké míry" využívají 

tyto školy nástroje normy ISO při vlastním hodnocení školy. Nejvyšší míru využití 100 % 

zde opět uvedla cílová skupina „Zřizovatelé a ředitele" a míru od 50 do 75 % všichni 

samostatní zřizovatelé škol. Všeobecně žádný z respondentů nehodnotil využití nižší než 

50%. 

1. g) Do jaké míry využíváte nástroje normy ISO při vlastním hodnocení školy? 

50 až 75 % 
41% 

do 25 % 
0% 

25 až 50% 
0% 75% až 100% 

59% 

Odchylky v odpovědích využitelnosti metod a nástrojů norem ISO pro vlastní 

hodnocení se pohybovaly - 3 5 a ž + 35. Ve čtyřech oblastech byly nulové. V této oblasti 

odpovědí pouze šestkrát odpověděli respondenti negativně. Byli to zřizovatelé nebo zástupci 

ředitelů škol. 
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Vyhodnocení 2. otázky: 

V otázce č. 2 bylo respondentům nabídnuto 7 charakteristik, které jsou zaměřeny na 

podstatné znaky a kritéria sebehodnocení v rámci managementu jakosti. Z uvedených měl 

respondent vybrat pět nej důležitějších a seřadit je od 1. do 5. podle významu a závažnosti 

při vlastním hodnocení školy. 

80 % respondentů hodnotilo jako nejdůležitější kritérium sebehodnocení - zaměření na 

spokojenost zákazníků. Jako nejdůležitější znak ji uvedlo: 96 % zástupců ředitelů, 80 % 

zřizovatelů a ředitelů současně, 70 % zřizovatelů a 52 % ředitelů. 44 % respondentů 

vyhodnotilo jako druhou významnou charakteristiku to, že sebehodnocení je nástrojem 

к odkrývání diagnostiky slabých míst. 40 % respondentů vnímá jako přednost 

) v upozornění na všechny významné příležitosti ke změnám - v této otázky nadprůměrně 

vysoko odpověděli zástupci ředitele 56 %.. 

Sebehodnotící metody jako nástroj pro společnou komunikaci všech zainteresovaných 

stran vysoce hodnotili zřizovatelé ( 75 %) a zřizovatelé a ředitelé (74 %). 

Sebehodnocení jako významná forma učení se lidí ve škole je pozitivně vnímána 64 % 

řediteli škol. 

S nejmenší odchylkou od celkového výsledku zisku v procentech je vyhodnocen 

podstata, že kritéria sebehodnocení jsou založena na dosažení cílů jakosti a pro zlepšování 

úrovně. Průměrné hodnocení této charakteristiky všemi respondenty je vyrovnaná a celkový 

zisk v procentech je 35 %. 
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Výběr sledovaných znaků při použití norem ISO při 
sebehodnocení školy 

3 3 % 3 5 % 

44°. 

3 6 • 

80% 

4 0 % 19% 

• Kritéria sebehodnocení jsou založena na dosaženi cílů jakosti a pro zlepšováni dosažené úrovně 

• Kritéria sebehodnoceni jsou zaměřena na spokojenost zákazníků 

• Sebehodnocení je odvozeno od faktů a důkazů, ne od pocitů jednotlivce 

• Sebehodnoceni upozorňuje na všechny významné příležitosti ke změnám 

U 
• Sebehodnocení je nástrojem k odrývánf diagnostiky slabých m ist (při naplňování principu pravdy) 

• Sebehodnoticí metody vytváří prostředi pro společnou komunikaci všech zainteresovaných stran 

• Sebehodnoceni je účinnou formou učení se lidí ve škole, kteří jsou vedeni a motivování к 
odhalování silných a slabých stránek ve svých 
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3. otázka byla zaměřena na využitelnost nástrojů a metod norem ISO při vlastním 

hodnocení školy ke zlepšování dosažené úrovně školy. V této jediné oblasti ani jeden 

z respondentů zápornou odpověď. Je zřejmé, že po tříleté praxi školy se systémem měření, 

analýzy údajů, nápravných a preventivních opatření mají dobré zkušenosti s tímto nástrojem a 

naučily se je efektivně využívat při vlastním hodnocení školy. Pouze u otázky 3 c) více 

respondentů hodnotilo zvyšování účinnosti svých opatření jako SPÍŠE ANO. 

3.a) Využíváte výstupy ze sebehodnocení i auditů pro stanovení nápravných 
opatření ke zlepšováni dosažené úrovně školy? 

SPÍŠE NE SPÍŠE ANO 

0% 7 % N E 

KE 0 % 

^ - ANO 
93% 

3. b) Přezkoumáváte a vyhodnocujete účinnost provedeného opatřeni? 

SPÍŠE ANO 
22% NE 
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3. с) Zvyšuje se účinnost Vašich přijatých nápravných opatření? 

SPÍŠE ANO 
93% 

3. d) Využíváte preventivních opatření к vyhledávání a odstranění příčin 
potenciálních neshod, aby se zabránilo jejich výskytu? 

SPÍŠE ANO 
41% 

SPÍŠE NE 
0% 
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4. otázka a její části se zaměřily na využití norem a metod ISO při sebehodnocení 

školy к neustálému zlepšování. 

Na otázku 4 a) odpověděli stoprocentně jednoznačně ANO jak ředitelé, tak 

zřizovatelé a ředitelé. Zástupci pak z 91 %. To je významnou hodnotou. Odchylka těchto 

odpovědí je nulová. Odchylky od celkového % hodnocení všech cílových skupin na tyto části 

otázek jsou nejnižší. 

4. a) Využíváte nástroje normy ISO к monitorováni a vyhodnocování změn v 
úrovni školy? 

SPÍŠE ANO 
7% 

SPÍŠE NE 
0% 

4. b) Využíváte nástroju norem ISO к předvídání nových potřeb zákazníků? 

ANO 
35% 

SPÍŠE NE 
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4. с) Můžete na základě vlastního měření vyhodnoti t , že se za poslední tři roky zvýšila 
spokojenost vašich zákazníků? 

NE SPÍŠE NE 
7% 7% 

ANO 
22% 

SPÍŠE ANO 
64% 

Negativní odpověď v otázce 4.c) se objevuje ve třech případech při otázce, zda může 

respondent na základě vlastního měření říci, že spokojenost zákazníků se zlepšila. Také 

v jednom případě při následné otázce 4.d), zda na základě vlastního měření může škola 

potvrdit, že zákazníci mohou říci, že se škola zlepšuje.. 

В • 

4. d) Můžete na základě vlastního měření potvrdit, že Vaši zákazníci mohou říci, 
že se škola zlepšuje? 

NE SPÍŠE NE 
4% 0% 

Jako významné zjištění je pozitivní hodnocení zlepšení školy v dosahování cílů jakosti. 

Tuto situaci hodnotí stoprocentně zřizovatelé a ředitelé v otázce 4.e). Na 73 % hodnotí 
kl adně tuto činnost i zástupci ředitelů školy 
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4. e) Zlepšila se Vaše škola v dosahování cílů jakosti? 

SPÍŠE ANO 
26% 

SPÍŠE NE 
0% 

ANO 
70% 

Výrazný přínos managementu jakosti vnímají všichni respondenti v připravenosti na 

kontroly vnějšími orgány. 

4. f) Vnímáte, že je vaše škola lépe připravena na kontroly vnějšími orgány? 

SPÍŠE ANO 

Celkově lze říci, že šetření potvrdilo možnost uplatnění metod a norem ISO při 
vlastním hodnocení školy. Tyto nástroje může při dodržení plamě školské legislativy použít i 

která nemá zavedený systém managementu jakosti. 

V otázce č. 2 byla potvrzena potřeba orientovat sebehodnotící metody a nástroje na 
sPokojenost zákazníka, na odhalování silných a slabých stránek a plnění cílů jakosti. 

Odpovědi respondentů svědčí o tom, že se postupně učí využívat metod a nástrojů 
n°rem ISO к neustálému zlepšování dosažené úrovně školy, pracují s nástroji jako: nápravné 
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a preventivní opatření, údaje z měření spokojenosti zákazníka. Současně všichni 

implementovali do procesu managementu jakosti i vlastní hodnocení školy podle vyhlášky 

č. 15/2005 Sb., 
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6 VYUŽITÍ PRINCIPŮ NORMY ISO PRO SEBEHODNOCENI A 
ZLEPŠOVÁNÍ ŠKOLY. 

6.1 Měření spokojenosti zákazníka - rodičů s poradenskými službami ve škole. 

Jako konkrétní příklad uvádím možnost práce s daty o spokojenosti zákazníků/rodičů 

Z oblasti realizace individuálních konzultačních hodin pro rodiče žáků. Ty jsou realizovány z 

podnětu školy nebo na žádost rodičů. Předmětem setkání je převážně řešení příčin výrazného 

poklesu výkonů žáka, jeho změny v chování (kázeňské přestupky, náhlá uzavřenost či 

výrazně změny nálad, nezájem o studium). Tradičně by se tato konzultace z podnětu školy 

nazvala „výchovná komise", ze strany podnětu rodičů by mohla být vnímána pedagogy jako 

pouhá „stížnost" nebo hledání chyb v práci učitelů. Aby tyto situace nenastaly a atmosféra 

setkání byla pozitivní a vedla ke konstruktivnímu řešení problému, je nazvána „Individuální 

konzultace", pořizuje se z ní záznam s podpisy účastníků i možností připomínek к zápisu. 

Součástí je záznam, na čem se obě strany shodly a neshodly („shodli jsme, že jsme se 

neshodli v "). Za GJAK jsou přítomni podle zájmu rodičů: třídní učitel, učitel určitého 

předmětu, výchovný poradce, speciální pedagog nebo poradce v oblasti prevence sociálně-

patologických jevů a ředitelka školy. V případě podnětu ze strany školy ředitelka školy podle 

konkrétní situace určí učitele a poradce, může požádat o přítomnost i externího poradce např. 

z Pedagogicko-psychologické poradny, Speciálního pedagogického centra aj. Vedení školy 
se rozhodlo změřit spokojenost zákazníků na základě devíti definovaných znaků spokojenosti 

viz níže uvedená tabulka. К měření znaků spokojenosti zákazníka byl využit dotazník 
sLikertovým formátem24, který vychází z možnosti vícestavového (škálového hodnocení). 

Pětistupňová hodnotící škála je pro klienty nej srozumitelnější, kde mají možnost vyjádřit od 

Naprosto pozitivního vnímání až stav absolutně negativní vnímání zákazníka. První tři znaky 

spokojenosti slouží pro hodnocení včasnosti individuální konzultace, znaky 4 až 6 směřují ke 

Způsobilosti poradců a pedagogů, 7 až 9 vypovídají o celkové spokojenosti rodičů 
s individuální konzultací. GJAK za 1. pololetí školního roku 2007/2008 získalo od sedmi 
r°dičů a jejich hodnocení je sumarizováno do této tabulky. 

24 SURYNEK,A.-KOMÁRKOVÁ,R-KAŠPAROVÁ,E.: Základy sociologického výzkumu, 
Management Press ,. Praha 2001. 
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Dotazník pro měření spokojenosti s poradenskými službami na GJAK 

Prosím vyznačte úroveň své spokojenosti nebo nespokojenosti 

s následujícími znaky poskytnuté individuální konzultace. 

Zakroužkujte jednu číslici u každého znaku podle následující škály: 

1 Velmi nespokojen s tímto znakem (VN) 

2 Nespokojen s tímto znakem (N) 

3 Ani spokojen, ani nespokojen (SN) 

4 Spokojen s tímto znakem (S) 

5 Velmi spokojen S tímto znakem (VS) 

VN N SN s VS 

1. Včasnost návrhu konzultace 1 2 3 4 5 

2. Přijetí termínu konzultace podle návrhu 

rodičů 
1 2 3 4 5 

3. Přítomnost poradců ve sjednaném čase 1 2 3 4 5 

4. Odborná připravenost poradců a učitelů 1 2 3 4 5 

5. Míra vstřícnosti a konstruktivnosti 

v rozhodování poradce 
1 2 3 4 5 

6 . Schopnost poradce a učitele naslouchat 1 2 3 4 5 

7. Celková odborná úroveň konzultace 1 2 3 4 5 

8 . Celková společenská úroveň 

konzultace 
1 2 3 4 5 

9. Zákazníkem získané poznatky při 

konzultaci (tj. hodnota konzultace pro 

zákazníka) 

1 2 3 4 5 
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Výsledky vyhodnocen í spokojenos t i z ákazn íka s konzul tac í 

Zákazník 

ě. 

Znaky spokojenosti Zákazník 

ě. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 3 4 4 3 4 4 4 4 4 

2 4 5 4 4 4 3 4 4 4 

3 4 4 5 4 4 4 5 5 5 

4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 

5 . 5 5 5 4 4 4 4 5 5 

6 2 3 2 2 2 3 3 3 

7 3 4 4 4 4 4 4 4 4 

Výběrový 

průměr 
3,4 

3 
4,14 4,29 3,43 3,57 3,43 3,86 4,14 4,14 

Rozptyl 
0,8 

2 
0,23 0,20 0,53 0,53 0,53 0,41 0,57 0,57 

Směrod. 

odchylka 

0,9 

0 
0,48 0,44 0,73 0,73 0,73 0,64 0,75 0,75 

Výběrový 

průměr 
3,95 3,48 4,05 

Rozptyl 0,42 0,53 0,52 

Směrod.od 
chylka 

0,65 0,73 0,72 

Dostupnost 
konzultací 

Způsobilost 
poradců 

Celková 
spokojenost s 
poradenstvím 

Z této tabulky by se daly při prvním prostudování získat jen tyto informace: 

> Žádný z rodičů nehodnotil znaky spokojenosti stupněm „ velmi nespokojen", 

^ Rodiče č.3, č. 4 jsou spokojenými zákazníky. Rodič č. 2 nespokojený. 

Pokračování analýzy dat je vypočítán u každého znaku spokojenosti výběrový 

(aritmetický) průměr a směrodatnou odchylku. Toto je nutné provést i pro jednotlivé 

P°žadavky rodičů. Tyto údaje jsou ve spodní části tabulky a z nich lze vyčíst následující: 

' ! Nejlépe hodnocenými znakem spojenosti je „přítomnost poradců ve sjednaném čase", 
11 kterého bylo dosaženo nejenom nejvyšší hodnoty výběrového průměru, ale byl zaznamenán 
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i nejmenší rozptyl v názorech jednotlivých rodičů. Na opačném pólu pak nacházíme znak „' 

včasnost návrhu konzultace". 

b) Hodnocení celkové spokojenosti rodičů je vyšší, než hodnocení dalších dvou 

požadavků rodičů. Rozdíl ve směrodatných odchylkách nejsou výrazné mezi těmito třemi 

znaky. 

c) Pro další zlepšování se jeví nezbytné řešení u těchto znaků spokojenosti : 

> Včasný návrh konzultace pro rodiče (již při prvních náznacích přítomnosti určitého 

problému/neshody u žáka ve škole); 

> odborná připravenost poradců a učitelů na konzultaci s rodiči ( analýza příčin 

problému u dítěte, více návrhů na řešení problému, hledání situací pro podporu dítěte 

apod.); 

> schopnost poradce a učitele naslouchat; 

> míra vstřícnosti a konstruktivnosti v rozhodování poradce. 

Na základě analýzy těchto údajů a přijetí opatření byl v dalším období realizován 

výcvik učitelů ve škole ve spolupráci s Pedagogickou- psychologickou poradnou v Teplicích. 

V rámci DVPP se učitelé zúčastnili školení v rozsahu 4 hodin na téma: „Jak komunikovat 

s rodiči". 

Měření spokojenosti zákazníků podle norem ISO ve škole je důležitým nástrojem 

к odhalování potenciálních neshod a stížností. Současně také všechny zaměstnance vede 

к neformálnímu a novému systému postupů s uvědoměním si, že výstupy z tohoto měření 

jsou důležité pro jejich osobní rozvoj a využití příležitostí к dalšímu zlepšování své dosažené 

úrovně. Současně se tím zvyšuje i jejich spokojenost a seberealizace ve výchovně vzdělávací 

organizaci. 

6.2 Řízení neshody - zhoršující se průměrný prospěch školy. 

V roce 2005 byla na GJAK zjištěna neshoda v oblasti motivace studentů. Vstupy pro 

analýzu údajů byly: 

a) stížnosti na klasifikaci studentů ze strany rodičů i samotnými studenty, 

b) průměrný prospěch studentů v jednotlivých pololetích za období pěti let. Údaje byly 

Posuzovány následně: průměry jednotlivých tříd, průměry celé školy. Tyto údaje byly 

srovnány s průměrným prospěch uchazečů žáků ke studiu (tzn. do ročníků primy). Přestože 
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byli ke studiu do prim od roku 2003 přijímáni žáci s lepšími výsledky, i oni se neustále 

„průměrem" zhoršovali. Výsledky a srovnání za období 2000 - 2006 byly projednány na 

provozní poradě 3. 2. 2006 a Školské radě dne 13.2.2006. Stejně tak výsledky zjednání 

Studentské rady GJAK s vedením školy, které vypovídaly o „demotivaci" současného 

hodnocení výsledků žáků, nesrozumitelnosti při výpočtech „studijních průměrů" a stanovení 

celkové závěrečné klasifikaci. Jako hlavní problém studenti označili tzv. „škatulkování 

studentů" podle známek u učitele, nemožnost si známku opravit. Toto bylo potvrzeno i 

rychlým dotazníkovým šetřením všech žáků. 

Bylo stanoveno následné opatření pro odstranění neshody: přesný harmonogram návrhu 

nového hodnocení žáků - vytvoření jednotného motivačního systému na GJAK a předložení 

к projednání a odsouhlasení Školskou radou. 

Cílem návrhů Jednotného motivačního systému hodnocení studentů (dále jen JMS) bylo: 

> posílit motivaci studentů к učení, umožnit jim dosahování úspěchů a dovedností 
v 

(v návaznosti na nově vytvářený SVP ); 

> umožnit jim větší samostatnost a aktivitu v zapojení se do vyučovacího procesu; 

> zvýšit atraktivnost učení 

> snížit pasivitu při vyučování (aktivní učitel - pasivní žák); 

> umožnit zavést do výuky v potřebném rozsahu nové metody práce - zvláště pak 

samostatnost studentů, vyhledávání informací, třídění informací, vyhledávání 

souvislostí; 

> sjednotit a zprůhlednit klasifikaci žáků. 

К těmto návrhům se mohli studenti vyjadřovat. Byli pravidelně o návrzích informováni. 

V květnu 2006 byl na pedagogické radě schválen ze tří návrhů jeden JMS. Studenti s ním 

byli seznámeni. Rodiče na třídní schůzce první týden v červnu. Rodičům i studentům byl 

tento odsouhlasený návrh pedagogickou radou poslán e-mailem a vyvěšen na nástěnkách. Byl 

projednán i na třídnických hodinách a na Studentské radě . 29.6.2006 bude předložen ke 

schválení Školské radě, jako základní dokument ke Klasifikačnímu řádu GJAK. Do praxe 

bude uveden od 1.9.2006. Rodiče nově přijatých studentů sním byli seznámeni na úvodní 

třídní schůzce dne 6. 6.2006. Současně začátkem června 2006 proběhlo dotazníkové šetření 

studentů i učitelů, jaký mají názor na předložený návrh JMS : co od něj očekávají^ jaké jim 

Přinese výhody a nevýhody a zda tento systém využijí. Ze 135 studentů odevzdalo vyplněné 
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dotazníky 91 Studentů ( Ynaturitní ročník - 23 studentů již ukončil studium). Dotazníky 

studenti vyplňovali v průběhu jedné vyučovací hodiny. Samostatně, bez možnosti vzájemného 

domlouvání, bez prípravy. Výsledky šetření byly porovnávány mezi nižším stupněm 

gymnázia (//NSQ/) a vyšším stupněm gymnázia (VSG) ;Z 12 učitelů (všichni jsou interními 

učiteli^ vyplnilo dotazník všech 12 učitelů. 

Výsledky šetření : 

Nižší stupeň gymnázia 2006 (55 dotazovaných) 

Škála 1 2 3 4 

Znění otázky 1 
% 

2 
% 

3 
% 

4 
% % 

Vyhovuje mi stávající systém hodnocení - známkování 51 29 16 1 1 
Vím, jaké výhody mi přinese realizace návrhu jednotného 
motivačního systému 

51 31 13 5 0 

Vím, jaké nevýhody mi přinese realizace návrhu 
jednotného motivačního systému 

49 31 13 1 1 

Jsem ztotožněn s návrhem jednotného motivačního 
systému 

44 29 20 7 0 

Budu využívat motivačních faktorů až 20 % к možnosti 
zlepšení klasifikace 

60 31 7 1 1 

Ví rodiče, jaký je návrh nového motivačniho systému 
hodnocení žáků ? 

53 25 11 11 0 

117 



Znění otázky Průměr ( celkový ) 
Vyhovuje mi stávající systém hodnocení - známkování 1,7 
Vím, jaké výhody mi přinese realizace návrhu jednotného 
motivačního systému 

1,7 

Vím, jaké nevýhody mi přinese realizace návrhu 
jednotného motivačního systému 

1,6 

Jsem ztotožněn s návrhem jednotného motivačního 
systému 

1,9 

Budu využívat motivačních faktorů až 20 % к možnosti 
zlepšení klasifikace 

1,5 

Ví rodiče, jaký je návrh nového motivačního systému 
hodnocení žáků ? 

1,8 

Vyšší stupeň gymnázia 2006 ( 55 dotazovaných ) 

Znění otázky 1 
% 

2 
% 

3 
% 

4 
% % 

Vyhovuje mi stávající systém hodnocení - známkování 22 44 30 3 0 
Vím, jaké výhody mi přinese realizace návrhu 
jednotného motivačního systému 

30 42 11 11 5 

Vím, jaké nevýhody mi přinese realizace návrhu 
jednotného motivačního systému 

22 42 16 16 3 

Jsem ztotožněn s návrhem jednotného motivačního 
systému 

39 30 22 5 3 

Budu využívat motivačních faktorů až 20 % 
к možnosti zlepšení klasifikace 

42 36 19 3 0 

Ví rodiče, jaký je návrh nového motivačního systému 
hodnocení žáků ? 

19 22 25 33 0 

Znění otázky Průměr ( celkový ) 
Vyhovuje mi stávající systém hodnocení - známkování 2,1 
Vím, jaké výhody mi přinese realizace návrhu jednotného 
motivačního systému 

2,0 

Vím, jaké nevýhody mi přinese realizace návrhu jednotného 
motivačního systému 

2,3 

Jsem ztotožněn s návrhem jednotného motivačního systému 1,9 
Budu využívat motivačních faktorů až 20 % к možnosti 
zlepšení klasifikace 

1,8 

Ví rodiče, jaký je návrh nového motivačního systému 
hodnocení žáků ? 

2,7 

Výstupy z dotazníků: informovanosti a ztotožnění s návrhem Jednotného 

Motivačního systému hodnocení studentů (JMS) .Stávající systém hodnocení -

Známkování, jeho objektivita a současná možnost využití motivačních prvků je hodnoceno 

studenty NSG jako velmi dobrý, studenty VSG s nedostatky . Lépe jsou o výhodách i 

nevýhodách nového JMS informováni studenti NSG, studenti VSG s nedostatky . Velice 
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pozitivní je, že studenti NSG i VSG jsou s návrhem JMS ztotožnění (škála do stupně 2) a 

motivačních prvků budou využívat (NSG 1,5 a VSG 1,8) . Informovanost rodičů je velmi 

dobrá u NSG, s nedostatky u VSG. Zde se promítá pravidelná nízká účast rodičů VSG na 

třídních schůzkách, kde byl JMS rodičům interpretován a dán к připomínkám. Většina 

studentů přikládá význam zavedení JMS v možnosti zlepšení svých známek, možnosti zapojit 

se do vyučování a ukázat „ co v nich je". Obavy mají z počátečních zmatků při zavádění 

změny a možnosti, že neodhadnou Své Schopnosti a m o h o u s i z n á m k u n a o p a k z h o r š i t . 

„zajímavé" jsou názory ( zvláště starších studentů), kteří mají známky „ vydřené", že nepřejí 

svým „ slabším spolužákům" možnost dosáhnutí lepších známek. 

Přijatá preventivní opatření na další období : 

У Do 31.8.2006 budou jednotlivými vyučujícími písemné zpracovány „váhy" jednotlivých" 

známek podle JMS . 

> Do 31.8.2006 budou jednotlivými vyučujícími písemně zpracovány „ motivační faktory" a 

„váhy" známek za samostatné práce žáků a přesné požadavky ke zpracování seminárních 

prací, prezentací aj. 

> Do 15.9.2006 budou jednotlivými vyučujícími písemně zpracovány návrhy témat prací žáků 

tak, aby si je mohli do 30.9.2006 vybrat a zhodnotit svoje schopnosti. 

> Veškeré podklady budou předány žákům. 

> Za každé čtvrtletí bude JMS vyhodnocen, případné nedostatky upraveny a korigovány. 

К výsledkům se budou vyjadřovat i studenti a rodiče s návrhy změn. 

Byl přijat tento dodatek Klasifikačního řádu GJAK: 

„ Jednotný motivační systém v klasifikačním řádu GJAK „ 

Každé známce se přiřadí její váha (koeficient). Výsledná klasifikace bude „váženým 

Průměrem všech známek po přepočtu přiřazenými koeficienty. Nelze zaměňovat 
s aritmetickým průměrem. 

Úroveň 1. „Velké písemné práce" (čtvrtletní nebo pololetní práce; povinné seminární 

Práce; testy, ročníkové - utilitární - maturitní práce, které shrnují a opakují učivo z několika 

^matických celků; známky z utilitárních zkoušek). Váha známek = koeficient 4 

^íklad: Student získá ze čtvrtletních prací za 1. pololetí známky 3, 2. Budou dováženého 

Průměru započítány 4 krát, tzn.: 3,3,3,3,2,2,2,2. 
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Úroveň 2. „Ústní zkoušení, průběžné zkoušení ústní i písemné". 

Váha známek = koeficient 2 

Úroveň 3. „Desetiminutovky, drobná zkoušení, slovíčka, práce s mapou, aktivita 

v hodině apod." 

Váha známek = koeficient 1 

Úroveň 4. Motivační faktory - dobrovolná aktivita studentů (řízena učitelem) 

dobrovolné seminární, aktivita při hodinách, prezentace nastudované literatury, prezentace 

učiva v PowerPointu, společné prezentace, apod. 

Váha = koeficient od 1 - 4. Celkově bude mít známka z motivačního hodnocení váhu 

20% z celkové klasifikace, tzn. student si vlastní aktivitou může zlepšit stupeň prospěchu 

maximálně o jeden stupeň . 

Každý vyučující si ve svém předmětu stanoví motivační faktory a jejich koeficient 

ohodnocení. S těmito kritérii seznámí studenty nejpozději do 15. 9. školního roku. Na další 

pololetí do 15. 2. školního roku. Pokud se na danou dobrovolnou aktivitu student přihlásí, je 

tato aktivita považována za povinnou a v případě jejího nesplnění bude hodnocena známkou 

nedostatečně, a to s příslušnou váhou. Přepočtené známky podle koeficientu budou při 

výsledné klasifikaci sečteny a zprůměrňovány aritmetickým průměrem. 

Vyhodnocení dotazníků - učitelé 

Škála 1 2 3 4 

Znění otázky P r ů m ě r 
Vím, jaké výhody mi přinese realizace JMS 1,6 
Vím J a k é nevýhody mi přinese realizace JMS 1,6 

V oblasti změn v JMS hodnocení žáků jsou učitelé informováni velmi dobře. Přínosem 

Ie) že na vytvoření JMS spolupracovali v odborných grémií a spolurozhodovali o schválení 

Jednoho z mnoha návrhů. Přestože v měsíci březnu к novému JMS byli negativní, v současné 

v něm vidí spíše výhody než nevýhody. Jako nevýhodu zatím vnímají počáteční 
lnvestici v času při zpracování jednotlivých kritérií a možnost chyb. Ty budou ověřovány až 
V Praxi. Jako pozitivní lze hodnotit očekávání možnosti pro větší samostatnost žáků, jejich 
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zvýšenou aktivitu a snahu, včetně rozvoje samostatného myšlení. To by se mělo pozitivně 

promítnout do nových metod a forem práce v hodině. 

Preventivní opatření: Po projednání na pedagogické poradě a v odborných grémiích 

do 31.8.2006 přesně zpracovat konkrétní podmínky pro JMS vdaných předmětech a 

předmětových oblastech . Pravidelné čtvrtletní vyhodnocování výsledků JMS v odborných 

grémiích svedením školy. Korektury, úpravy, opatření a seznamování ostatních kolegů 

s výsledky. 

V roce 2007 proběhlo přezkoumání účinnosti opatření к JMS. 
Proběhlo: 

a) dotazníkové šetření (v širším rozsahu, pro tuto práci je vybrán pouze okruh šetření JMS). 
Výstupy jsou následující: 

Třída nižší stupeň gymnázia rok 2006 a rok 2007 POROVNÁNÍ 
(55 dotazovaných v roce 2006, 62 dotazovaných v roce 2007) 

Škála 1 2 3 4 
-H-H-

Znění otázky 
Vyhodnocení - průměry z počtu odpovídajících 

a podle koeficientu 1 až 4 Znění otázky 
0 5 0 6 0607 prima sekunda tercie kvarta 

Současné hodnocení žáků učiteli je 
objektívni 

nehod 1,9 1,7 2,11 2,26 2,14 

Současné hodnocení žáků využívá 
motivační prvky, kdy si mohu zlepšit 
klasifikaci 

nehod 1,7 1,7 1,76 2,12 1,69 

Jsem ztotožněn s návrhem 
jednotného motivačního systému 1,9 1,8 1,3 1,76 2,33 1,83 

Budu využívat motivačních faktorů 
až 20 % к možnosti zlepšení 
klasifikace 0506 
Využíval jsem motivačních faktorů 

0607 

1,5 1,9 1,7 1,88 2,6 2,45 

Ví rodiče, jaký je motivační systém 
hodnocení žáků ? 1,8 1,7 1,2 1,88 1,73 2,15 

Realizace JMS mi přineslo výhody nehod 1,9 1,85 1,82 2,36 2,35 
Realizace JMS mi nepřineslo 
výhody 

nehod 2,7 2,14 3,16 2,33 2,42 
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VSG rok 2006 a rok 2007 POROVNÁNÍ 
( 36 dotazovaných v roce 2006,40 dotazovaných v roce 2007) 

Škála 1 2 3 4 
++-H-

Znění otázky Vyhodnocení - průměry z počtu odpovídajících a 
podle koeficientu 1 až 4 

Znění otázky 

0506 0607 KVINTA SEXTA SEPTI O K T A 
Současné hodnocení žáků učiteli 
je objektivní 

nehod 2,1 2,25 2,57 1 ,66 N 

Současné hodnocení žáků 
využívá motivační prvky, kdy si 
mohu zlepšit klasifikaci 

nehod 2 , 0 0 2,33 2 , 0 0 1 ,88 N 

Jsem ztotožnčn s návrlicm 
jednotného motivačního systému i,9 2,5 г,я 3,71 З.ЭД N 

Budu využívat motivačních 
faktorů až 20 % к možnosti 
zlepScni klas i f ikace 0 5 0 6 
Využíval jsem motivačních 
faktorů 0607 

1,8 2 , 5 5 2 , 5 7 2 , 5 7 2 .81 N 

Ví rodiče, jaký je návrh nového 
motivačního systému hodnoceni 
žáků? 

2 , 7 1,95 1 ,66 1 ,85 2 , 4 2 N 

Realizace JMS mi přineslo 
výhody nehod 2,2 2,7 2,37 2,23 N 

Realizace JMS mi nepřineslo 
výhody nehod 3 3,00 3,2 3,00 N 

Analýzou těchto údajů lze říci : 

> zvýšila se informovanost o JMS u rodičů jak na NSG, tak na VSG; 

> porovnáním údajů, jak studenti v roce 2006 plánovali využívání JMS a jak jej skutečně 

v roce 2007 využívali, vychází, že JMS realizovali v nižší míře, než sami 

předpokládali. Na NSG o 0,5 a na VSG o 0,75 hodnoty ukazatele; 

> studenti NSG jsou více ztotožněni s JMS po jeho realizaci (+0,1), studenti VSG méně 

(-0,6); 

> studenti VSG více využívali JMS než VSG a také hodnotí pozitivněji využití jeho 

výhod; 

> studentům NSG i VSG přinesla realizace JMS více výhod než nevýhod. To potvrdilo 

výhodu JMS, že studenti si mohou sami určit v jakém rozsahu jej budou využívat. 

b) Mimo toto dotazníkové šetření školy v roce 2006/2007 neřešila jedinou stížnost na hodnocení a 
klasifikaci žáků. V roce 2005/2006 řešila celkem osm stížností v této oblasti. 

c) Porovnáním celkového průměrného prospěchu tříd i celé školy za školní rok 2005/2006 a školní 
rok 2006/2007 došlo к celkovému zlepšení o 0,15 %. 
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Přezkoumáním účinnosti výše uvedených opatření vedením školy, pedagogickou radou, 
Školskou radou GJAK i Studentskou radou GJAK byly vyhodnoceny pozitivně. V současné 

době jsou tyto postupy implementovány do oblasti výchovy, tzn. je vytvářen systém 

motivačního hodnocení v chování studentů ke snížení udělování výchovných opatření jako 
represe (důtky, snížené známky z chování apod.). 

Při porovnání tradičního přístupu školy do roku 2005 ke stále se zhoršujícímu průměru, 

který byl důsledkem tradičních vyučovacích metod (pasivní žák) a klasifikace žáků s rokem 
2007, lze vnímat konkrétní výsledky zlepšování dosažené úrovně školy i spokojenosti 

zákazníka. Každopádně formy a metody norem ISO při vlastním hodnocení školy (výsledků 

studentů, spokojenost rodičů i žáků) snížení počtu stížností apod.) podporují systémovým 

monitorováním, měřením, analýzou získaných údajů s následným nápravným a preventivním 

opatřením, přezkoumáním výstupů zvyšování úrovně výchovně vzdělávací organizace. 
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7 ZÁVĚR 

Zavedení systému managementu jakosti pro kvalitní řízení školy je vždy strategickým 

rozhodnutím vrcholového vedení školy. Pro školu je velmi důležité, aby o ní veřejnost 

věděla, že splňuje kritéria kvality. ISO normy kompletně mapují vše, co se týká řízení školy, 

přičemž hlavním cílem veškerého snažení je zpětná vazba na zákazníka, sebehodnocení a 

kvalitní služba. Systém slouží vždy primárně jako nástroj sebehodnocení školy. 

Metody a nástroje norem ISO mohou být velice efektivně aplikovány do procesů 

vlastního hodnocení školy. A nejen školy, která má zavedený management jakosti. Strukturu 

sebehodnocení lze přizpůsobit struktuře, principům i kritériím vlastního hodnocení školy 

podle vyhlášky č. 15/2005 Sb. Je však vždy na vrcholovém vedení, jak tyto nástroje a v jakém 

rozsahu využije. 

Šetření této práce potvrdilo, že nástroje norem ISO pomáhají systematicky pracovat na 

procesech vlastního hodnocení školy, že školy se dovedou zaměřit na spokojenost zákazníka 

(tím správným směrem) při minimalizaci nákladů. Jako velmi významné zjištění ze šetření 

této práce vyplynulo, že školy jsou i lépe připraveny na vnější kontroly. 

V současné době se modely managementu jakosti do výchovně vzdělávacích postupně 

zavádějí. Jsou podporovány i finančními granty pro podporu kvality vzdělávání ve školách. 

Je to určitě šance pro mnohé, jak získat další důvěru zahraničních i domácích partnerů, 

možnost lepšího přístupu do různých výběrových řízení a grantů. Neméně důležité je 

vytvoření vzájemné efektivní komunikace a spolupráce nejen se studenty a jejich rodiči, ale se 

všemi partnery školy. 

A to se stává odrazovým můstkem pro neustálé zlepšování kvality školy. 
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Příloha č.1. 
Projekt „Hodnocení kvality soukromých škol SSŠČMS" . 

SSŠČMS vzniklo v roce 1994 podle „Zákona o sdružování občanů". Je dobrovolnou 

nepolitickou a nezávislou občanskou organizací. Spolupracuje v oblasti legislativní, finanční a 

metodické s MŠMT a dalšími ministerstvy, s ČŠI za účelem rozvoje soukromého školství. 

Podporuje a organizuje spolupráci českých a zahraničních soukromých škol. SSŠČMS je 

jedinou organizací zastupující soukromé školy v České republice. Je členem ECNAIS - The 

Europen Council of National Associations of Independent Schools, Unie zaměstnavatelských 

svazů ČR, CZESHA - Sdružení školských asociací České republiky a MEOPS - The Midlle 

European Organization of Private Schools. Členská základna SSŠČMS tvoří více než 350 škol 

a školských zařízení, zařazených do rejstříku škol v České republice. 

Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska dlouhodobě spolupracuje s MŠMT 

ČR a ČŠI na docílení vyšší kvality pedagogického procesu ve svých školách a školských 

zařízení. Proto vytvořilo svůj systém hodnocení kvality. Certifikace soukromých škol 1. 

stupně probíhá již od roku 1997. Nově byl zaveden v roce 2005 2. a 3. stupeň v hodnocení 

kvality škol, který využívá splnění podmínek mezinárodní normy řady ISO 9000. Systém 

hodnocení kvality soukromých škol vytvořena ve třech stupních. Po splnění stanovených 

podmínek v jednotlivých stupních je škole udělen „Certifikát kvality" 

1. stupeň: „Certifikát kvality soukromé školy." Uděluje SSŠČMS na úrovni svých 

odborných komor. Tento základní stupeň certifikace zahrnuje hodnocení školy provedené na 

základě vyplněných dotazníkových formulářů a předložených kopií vybraných dokladů. Je 

realizována osobní návštěva školy zástupci hodnotící komise. Posuzuje se především 

institucionální úroveň školy, zavedeni vnitřních aktů řízeni, vybavení školy a úroveň 
prezentace školy. Kvalitu školy z pedagogického hlediska hodnocení postihuje na základě 

inspekčních zpráv. 
2. stupeň: „Zlatý certifikát kvality soukromé školy". Škola získala certifikát 1. stupně a 

certifikát systému managementu jakosti ČSN EN ISO 9001 : 2001. V roce 2004 SSŠČMS 

reaguje na integraci českého vzdělávacího systému do EU a nutnost uvedení současných 

trendů potřebných pro úspěšný proces neustálého zlepšování úrovně kvality procesu výchovy 

a vzdělávání. Zavádí hodnocení kvality školy podle mezinárodní normy řady ISO 9000. 

Důležitým momentem pro potvrzení skutečné nezávislosti a objektivity příslušného certifikátu 

byla podmínka, aby celý certifikační proces byl akreditovaný. Což ve své podstatě znamená, 
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že certifikační orgán, který příslušný certifikát vydal, je pod trvalou kontrolou národních 

akreditačních úřadů, které je к této činnosti autorizují. Certifikační řízení prováděla 

renomovaná certifikační společnost CQS Praha. 

3. stupeň: „TOP certifikát kvality soukromé školy". Školy, které si přejí jít dál než jsou 

požadavky ISO 9001, s cílem zvýšení efektivnosti svých systémů managementu/ijakosti ve 

snaze o neustálé zlepšování doražené úrovně se mohou á zapojit do systému trvalého 

zlepšování v souladu s normou ČNS JEN i s o 9004:2001. Předpokládá se, že soukromé školy 

dosáhnou na úroveň tohoto v roce 2008. 

V roce 2006 ke Dni učitelů byl poprvé v České republice za účasti ministryně školství 

mládeže a tělovýchovy předáván „Zlatý certifikát kvality" (hodnocení podle 2. stupně) 

jedenácti soukromým školám za rok 2005. 

3 



Příloha č. 2 
Počet stran: 143 

QS-05 S E B E H O D N O C E N Í A Vydání č.: 2.0 

ZLEPŠOVÁNÍ Výtisk č.: 2 

Platnost od: 10.4.2006 

Správce: 

Mgr. Jaroslava Turková 

Vypracoval: 

Mgr. Jaroslava Turková 

Schválil: 

Mgr . Jaroslava Turková 

OBSAH: 

5 

5 

Kítriít ПГПРМП 5 

5 

Vnitřní měření a monitorování 

Vnější měření a monitorování 

6 

6 

6 

Provedení sebehodnocení 6 

Sledované ukazatele 7 

Výstupy ze sebehodnocení 10 

10 

10 

Přílnh v 10 

Rozdělovník elektronické formy dokumentace (adresa-držitel): 

Dokumenty\IS09001\Platno\Smernice\QS-05 Sebehodnocení a zlepšování PC ředitelna školy 

Rozdělovník písemné formy dokumentace (adresa-držitel): 

Směrnice ISO 9001 QS-05 Sebehodnocení a zlepšování .výtisk č.l Ředitelna školy 

Směrnice ISO 9001 QS-05 Sebehodnocení a zlepšování .výtisk č.2 Humanitní sborovna 

Přílohy: 

1 Zpráva z přezkoumání vedením ( vlastní hodnocení ) 

4 



1. Předmluva 

Tento dokument stanovuje základní náležitosti a průběh sebehodnocení školy a z toho 
plynoucího zlepšování. 

2. Terminologie 

V dokumentaci QMS se používají pojmy a definice definované mezinárodní normou 

ISO 9000 Systémy managementu jakosti - Základy, zásady a slovník. 

3. Karta procesu 

Název procesu 
Sebehodnocení a zlepšování 

Majitel procesu 
ředitel školy 

Cíle procesu Zajistit dostatek kvalitních zdrojů a vhodné prostředí pro výchovně vzdělávací proces. 

Zdroje 
Lidské zdroje - ředitel školy, pedagogický pracovník 

Infrastruktura - PC, zařízení a vybavení školy, 

Finanční zdroje - viz rozpočet 

Informace - platná legislativa, www, informace ČŠI 

V s t u p y 

Legislativní požadavky 

Výsledky měření a monitorování procesů 

Vstupy dodává 

Státní správa 

Ředitel školy, ČŠI 

Výstupy 

Výsledky sebehodnocení 

Zákazníci procesu 

ředitel, pedagog, žáci, rodiče, ostatní 

Záznamy 

Výroční zpráva 

Měřitelné znaky procesu 

schválení sebehodnocení ČŠI 

4. Měření a monitorování 

V průběhu identifikovaných procesů, zejména hlavního, probíhá neustálé měření a 

monitorování s cílem zajistit kvalitu po celou dobu poskytování služby. Toto měření a 

monitorování rozdělujeme na vnitřní a vnější. 
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4.1. Vnitřní měření a monitorování 

Vnitřní měření a monitorování probíhá vlastními zdroji. Hlavní pozornost je věnována 

zejména výchovně vzdělávacímu procesu, kde je využíváno několik nástrojů (hospitace, 

ostatní kontrolní činnost, klasifikaci apod.). 

Ostatní procesy jsou monitorovány zejména prostřednictvím neustálé komunikace mezi 

zainteresovanými stranami a zástupci školy, cílem je získat efektivní zpětnou vazbu. 

Jednotlivé nástroje měření a monitorování jsou obsaženy ve směrnicích a postupech 

dokumentace QMS. 

Za řádné provádění měření a monitorování procesů odpovídá ředitel školy. 

4.2. Vnější měření a monitorování 

Další měření a monitorování vyplývají z legislativních požadavků MŠMT. Tato měření 

a monitorování provádí ČŠI. 

Další nezávislé měření probíhá prostřednictvím standardizovaných testů a zkoušek pro 

žáky školy jako např. CERMAT, SCIO, KALIBRO apod. 

O provedení těchto testů a zkoušek rozhoduje ředitel školy. 

4.3. Hodnocení školy 

Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení (sebehodnocení, evaluace) 

školy a hodnocení Českou školní inspekcí. 

Vlastní hodnocení školy je východiskem pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy 

a jedním z podkladů pro hodnocení Českou školní inspekcí. MŠMT stanovuje prováděcím 

právním předpisem rámcovou strukturu, pravidla a termíny vlastního hodnocení školy. 

Podklady pro provedení sebehodnocení škola získává prostřednictvím průběžného 

měření a monitorování procesů a činností a také prostřednictvím ČŠI. 

4.4. Provedení sebehodnocení 

Komplexní sebehodnocení školy probíhá jednou ročně. Za shromáždění potřebných 

podkladů, provedení sebehodnocení a zpracování výstupu odpovídá ředitel školy. 

V metodice sebehodnocení ředitel školy dodržuje podmínky dané v příslušné vyhlášce 

MŠMT, která stanovuje rámcovou strukturu a hlavní oblasti vlastního hodnocení školy. Dále 

ředitel školy vychází z podkladů ČŠI. 
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4.5. Sledované ukazatele 

Oblasti hodnocení Ukazatele Sledované dílčí jevy 

1. Personální 
podmínky vzdělávání 

Personální zabezpečení 
výuky 

a) odborná kvalifikace pedagogických pracovníků včetně 
ředitele, 
b ) s k l a d b a ú v a z k ů v y u č u j í c í c h v z h l e d e m к j e j i c h o d b o r n é 
kvalifikaci a zkušenostem 

• 

Organizace činnosti a 
provozu školy (vůči 
zaměstnancům) 

a) organizační struktura školy, 
b) delegování pravomocí, 
c) přenos informací uvnitř školy, 
d) existence a činnost poradních a metodických orgánů 

Systém vedení a 
hodnocení zaměstnanců 

a) vedení pedagogických pracovníků včetně začínajících a 
nekvalifikovaných, 
b) hospitační činnost a kontrolní činnost, účinnost 
přijímaných opatření, 
c) plánování v oblasti lidských zdrojů, 
d) DVPP vzhledem к realizovaným vzdělávacím 
programům, 
e) vliv hodnocení zaměstnanců na jejich profesní růst, 
f) vlastní odborný pedagogický růst 

2. Materiálně-
technické podmínky 
vzdělávání 

Prostřední, prostory a 
vybavení školy 

a) budovy, třídy a jejich estetická úroveň, 
b) členění a využívání prostoru ve školách s více 
součástmi, nájemci apod., 
c) odborné pracovny, multimediální učebny, 
d) knihovna, studovna, 
e) sportovní zařízení, 
f) vybavení žáků učebnicemi, 
g) vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami, 
h) vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou, 
i) dostupnost pomůcek, techniky, informačních zdrojů a 
studijního materiálu, 
j) vybavení učebnicemi a pomůckami pro žáky se 
speciálními vzdělávacími potřebami, 
k) využívání materiálně-technického zázemí školy širší 
veřejností, 
1) plánování v oblasti materiálně-technických podmínek 

7 



Oblasti hodnoceni Ukazatele Sledované dílčí jevy 

3. Vzdělávací 
programy/Vyučované 
obory 

Realizace vzdělávacího 
programu/vyučovaného 
oboru 

a) soulad realizovaných programů/vyučovaných oborů 
s rozhodnutím o zařazení školy do rejstříku škol (jen tam, 
kde je to možné), 
b) platnost používaných učebních dokumentů (školy, které 
nemají zpracovaný školní vzdělávací program podle tohoto 
Zákona, mohou zatím vyučovat podle schválených učebních 
dokumentů), 
c) postup školy podle platných učebních dokumentů, pokud 
jsou vydány, 
d) soulad školního vzdělávacího programu (pokud je 
v y t v o ř e n ) s rámcovým (pokud je vydán), 
e) náležitosti školního vzdělávacího programu (pokud je 
vytvořen) ve smyslu zákona, pokud pro danou oblast není 
vydán rámcový vzdělávací program, 
f) individuální vzdělávací plány, 
g) uplatňování učebních dokumentů v jejich plném rozsahu, 
h) úprava učebního plánu na podmínky školy, 
i) soulad učebního plánu s rozvrhem hodin a s reálnou 
výukou, 
j) dodržování platných osnov podle předmětu inspekce, 
k) vedení povinné dokumentace se zřetelem na průkazné 
zachycení průběhu a výsledky vzdělávání, 
1) kontrolní činnost v oblasti naplňování učebních 
dokumentů, realizace opatření vedoucích к nápravě 
zjištěných nedostatků 

3. Vzdělávací 
programy/Vyučované 
obory 

Organizace výchovně-
vzdělávacího procesu 
školy (vůči žákům) 

a) rozvrh hodin (psychohygiena), 
b) opatření к vyrovnání rozdílů ve znalostech žáků 
přijatých do prvního ročníku, 
c) podpůrná opatření při vzdělávání žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami a při vzděláváni mimořádně 
nadaných žáků, 
d) školní řád, 
e) informační systém vůči žákům a rodičům, 
f) činnost výchovného poradce, speciálního pedagoga, 
spolupráce s PPP a SPC, 
g) prevence sociálně-patologických jevů, 
h) klima školy, 
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Oblasti hodnocení Ukazatele Sledované dílčí jevy 

4. Průběh a výsledky 
vzdělávání a výchovy 

Plánování a 
příprava na výuku, 

a) soulad výuky s obecnými cíli a zásadami vzdělávání, 
b) soulad výuky s cíli základního nebo středního vzdělávání, 
c) vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky 
к aktuálnímu stavu třídy, např. respektování individuálních 
vzdělávacích potřeb žáků, 
d) konkretizace cílů ve sledované výuce, 
e) návaznost probíraného učiva na předcházející témata, 

Materiální podpora 
výuky 

a) vhodnost vybavení a uspořádání učeben vzhledem к cílům 
výuky а к činnostem, 
b) podnětnost učeben vzhledem к podpoře seberealizace a 
identity žáků, 
c) účelnost využiti pomůcek, učebnic, didaktické techniky 

Vyučovací formy a 
metody, 
psychohygiena 
výuky. 

a ) f f z e n l v ý u k y ( v n i t ř n í Č l e n ě n i h o d i n ) , 

b) sledování a plnění stanovených cílů, 
c) účelnost výuky frontální, skupinové a individuální, 
d) vyváženost rolí učitele jako organizátora výuky a jako 
z d r o j e i n f o r m a c i , 
e) účelnost aplikovaných metod, 
f) tempo výuky, relaxace žáků, 
g) věcná a odborná správnost výuky 

Účinnost motivace 
žáků 

a) aktivita a zájem žáků o výuku, 
b) propojení teorie s praxí (v činnostech žáků), 
c) využívání zkušeností žáků, 
d) vliv hodnocení na motivaci žáků, 
e) využívání analýzy chyb ke zvýšení motivace, 
f) osobní příklad pedagoga 

Interakce a 
komunikace 

a) klima třídy, 
b) akceptování stanovených pravidel komunikace mezi 
učitelem a žáky i mezi žáky navzájem, 
c) možnost vyjadřování vlastního názoru, argumentace, 
diskuse, 
d) vzájemné respektování, výchova к toleranci, 
e) rozvoje komunikativních dovedností žáků 

-

Hodnocení žáků f) vhodnost využitých metod hodnocení žáků učitelem, 
g) respektování individuálních schopností žáků, 
h) využívání hodnocení a sebehodnocení žáků, 
i) ocenění pokroku, 
j) zdůvodnění hodnocení žáků učitelem, 
k) klasifikační řád 

Oblasti hodnocení Ukazatele Sledované dílěí jevy 

5. Výsledky 
vzdělávání zjišťované 
školou 

Zjišťování a rozbor 
výsledků vzdělávání 

a) existence systému zjišťování výsledků vzdělávání (nad 
rámec běžné klasifikace), 
b) naplňování profilu absolventa oboru, 
c) obsahová a formální úroveň seminárních a absolventských 
prací a jejich další využití ve výuce i praxi, 
d) zapojení školy do vzdělávacích projektů a aktivit (vlastních, 
regionálních, celostátních, mezinárodních), 
e) způsob zjišťování (nástroje v rámci školy, mezi školami), 
f) četnost a kontinuita zjišťování a vyhodnocení, 
g) analýza zjištěných výsledků vzdělávání a přijímání opatření, 
h) zpětná vazba na cíle, obsah a metody vzdělávání, 
i) mimořádné výsledky a úspěchy žáků, 
j) žákovské práce, písemnosti, výrobky, 
k) vystoupení, koncerty, výstavy, 
1) soutěže, olympiády, přehlídky, 
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m) způsob sledování a vyhodnocování počtu neprospívajících 
žáků a žáků opakujících ročník, 
n) hodnocení úspěšnosti absolventů školy v přijetí na další typ 
střední, vyšší odborné či vysoké školy, 

6. Další zjištění 
včetně tématických 
zjištění 

a) spolupráce školy s praxí a s partnery, 
b) propojení školy s regionem, organizování akcí regionálního 
a nadregionálního významu, prezentace školy na veřejnosti, 
c) tradice školy, 
d) péče o volný čas žáků, 
e) další aktivity školy, které významně ovlivňují její činnost 

4.6. Výstupy ze sebehodnocení 

Hlavní cíle vlastního hodnocení: 

1 identifikace silných a slabých stránek školy, 
2 přijetí potřebných a vhodných opatření к odstranění slabých stránek a posílení silných stránek 

školy, 
3 zhodnocení účinnosti opatření přijatých v minulých období, 
4 stanovení (krátkodobých) cílů jakosti, střednědobých a dlouhodobých cílů, které se promítnou 

v koncepci školy, 
5 zhodnocení dříve stanovených cílů, 
6 získat komplexní podklady pro zpracování výroční zprávy školy. 

5. Související dokumentace 

QM-01 Příručka jakosti 
QS-01 Komunikace a přijímací řízení 
QS-02 Tvorba a úpravy učebních dokumentů 
QS-03 Organizace a průběh výuky ve školním roce, kontrolní činnost 
QS-04 Řízení zdrojů a prostředí 

6. Přehled změn dokumentu 

Č.změny Datum změny Č.změněných 
stránek 

Charakter změny Provedl 

1. 10.4.2006 1 Zpráva ze Mgr. Jaroslava 
sebehodnocení Turková 
změněna na Zpráva 
z přezkoumání 
vedením ( Vlastní 
hodnocení ). Příloha 
č.l 

7. Přílohy 

Interní dokument Gymnázium Jana Amose Komenského s.r.o..- písemný výtisk je bez 

podpisu schvalovatele dále neřízený a je platný pouze v okamžiku tisku 30.3.2008. 
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Příloha č. 3 
Společnost zapsaná v obchodních rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad 

Labem, oddíl C, vložka 12047 

Vydání č. 1.0. 
Datum: 31.3.2005 

Zpracovala a schválila; 

Mgr/Jaroslava Turková 

POLITIKA JAKOSTI 
Motto: „Snažíme se být rovnoprávným společenstvím vzájemně se učících partnerů. Jsme 

partneři? Jsme. Vedeme Vás ,studenty, podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Veškerý podíl 
zodpovědnosti však neleží pouze na nás . My Vám pomůžeme v ccstč za vzděláním, ale svůj díl 
odpovědnosti nesete i Vy. Protože úspěch nebo prohru si připíšete na svůj účet." Pedagogický 

tým GJAK 
Jako nástroj к monitorování a naplňování požadavků a potřeb zákazníků, jež se neustále 
vyvíjí a mění, používá naše společnost Gymnázium Jana Amose Komenského s.r.o. ( dále jen 
GJAKj) svůj systém jakosti. Jakost chápeme jako uspokojení požadavků, potřeb a očekávání 
našich zákazníků při poskytování vzdělávací služby. 
Prioritní je: 
• Optimální nabídka 4 zajištění a poskytování komplexní vzdělávací služby v co 
nejvyšší kvalitě. 
• Trvale rozvíjet a upevňovat vztahy se všemi studenty, rodiči, učiteli,orgány veřejné 
správy, zájmovými organizacemi , kteří ovlivňují kvalitu naší služby: Partnerství se 
zákazníkem je nejlepší způsob к zjištění a uspokojování jeho očekávání, potřeb a přání. 
• . Náš produkt je splněné přání zákazníka při poskytování vzdělávání. К tomu je nutné 
udržovat vzájemné výhodné vztahy, důvěřovat jim a jednat mezi sebou s úctou. 
Požadavky zákazníků : 
• Poskytování kvalitního vzdělání v systému, který jim umožní studovat a dělat svou 
práci co nejlépe. 
• Vytváření podmínek pro integraci do vzdělávání EU a pro uplatnitelnost absolventů 
v EU. 
• Jasně sděliť, co je nabízeno a co je očekáváno. Plnění smluvních vztahů a vzájemná 
spolupráce. 
Základní pilíře společnosti : 
• Systém řízení společnosti - který pečuje o kvalitu, naslouchá svým zákazníkům, 
odpovídá na jejich potřeby . 
• Role vedení společnosti je aktivizovat lidi motivací. Tzn. podporovat a posilovat 
učitele, žáky i ostatní partnery, ne je pouze řídit. Jejich zapojení do dění ve společnosti je 
součástí a základem našeho úspěchu . 
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• Zvyšováním profesionality a odborné způsobilosti pracovníků vytvářet předpoklady 
pro kvalitní uspokojování potřeb zákazníků. 
Náš závazek trvalého zlepšování 
• Certifikovaný systém řízení jakosti - potvrzení kvality a poté zvyšování kvality 
našich produktů (služeb). Kvalita není setrvalý stav, je to cesta trvalého zlepšování. 
• Vytvářet podmínky pro spolupráci se vzdělávacími institucemi EU v souladu 
s plněním Lisabonských cílů a strategie. 
• Zodpovědnost každého pracovníka a spolupráce všech pracovníků pro dosažení 
společných cílů. . 

31.3. 2005 Mgr. Jaroslava Turková 
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Příloha č. 4 

costi Gymnázia Jana Amose Komenského s.r.o. pro školní rok 2007- 2008 od 1.9.2007 do 31.8.2008 

Q M - 0 1 
Základní priority vývoje školy 

Pořadí Cíl Způsob naplnění cíle 
Měřitelný 

znak plnění Termín Odp.osoba Splněno 

1 

Udržení systému 
jakosti v souladu s 

požadavky ČSN 
EN ISO 

9001:2001(certifi 
kační audit) 

Udržování systému 
managementu jakosti, 

program auditů na rok 2007-
2008, zapojení do projektu 

trvalého zlepšování s 
dlouhodobým cílem 

dosáhnout certifikátu ISO 
9004 do roku 2010 

ano od 1.9.20076 
do 31.8.2008 

ŘŠ 

Л / -

2 

Navázat 
spolupráci V.,-

rámci výzev EU 
např. projektu 

Sokrates, 
spolupráce s 

jinými 
zahraničními 

školami 

Podat žádost o zapojení do 
grantů EU- Sokrates 

Comenius, Mládež a Evropa 
ano do 31.3.2008 

Mgr. 
Vágnerová, 

učitelé cizích 
jazyků,POG 

3 

O i 

Zpracování 
projektu v rámci 

Operačního 
programu Rozvoj 
lidských zdrojů s 
finanční podporou 

ESF 

Předložit žádost o finanční 
podporu dle aktuálních výzev 
MŠMT a OPRJLZ EU,MpMR 

ano od 1.9.2007 
do 31.8.2008 ŘŠ 

* ? 

4 

Implementace 
Lisabonských cílů 

a strategie 
vzdělávání do 

výchovně -
vzdělávacího 

procesu 

Celoživotní vzděláváni pracovníků 
školy podle priorit na rok 0708, 

Ověření Š VP prima 2007 -
kompetence,rozšířeni přístupu k ICT 
pro všechny, zachování hodinových 

dotací v přírodovědných předmětech, 
podporování aktivního občanství, 

rovných příležitostí asociální 
soudržnosti, zkvalitňování studia 

cizích jazyků, rošiřování mobilita 
výměn, rozvoj podnikatelského 

myšlení 

ano od 1.9.2007 
do 31.8.2008 ŘŠ, POG,P 

ľ 
i —— Prostředí vvukv 

Pořadí Cíl Způsob naplnění cíle 
Měřitelný 

znak plnění Termín Odp.osoba Splněno 

1 

Zlepšit stav 
sociálního 

zařízení ve škole, 
vymalování 

učeben, oprava 
vnitřních omítek. 

Úprava soc.zařízení pro 
chlapce, vymalovat zbývající 

části školy 
ano od 1.9.2009 

do 31.8.2008 

< ^ 

ŘŠ, THP 
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vymalování 
chodeb 

2 

Zvýšit estetičnost 
a funkčnost 

školního prostředí 
- zřízení 

odborných učeben 

Nákup materiálního vybavení 
podle oboru učebny ano od 1.9.2007 

do 31.8.2008 
ŘŠ,THP,U 

3 
Plnění vyhlášek 

MZ 
Hygienické požadavky, 

školní nábytek dle normy ano od 1.9.07do 
31.1.08 

ŘŠ,THP 

Příprava a plánování výuky 

Pořadí Cíl Způsob naplnění cíle 
Měřitelný 

znak plnění Termín Odp.osoba Splněno 

• O , 

Dodržování a 
zkvalitňování 

výchovně 
vzdělávacího 

procesu 

Návaznost a kompatibilita 
školních učebních 

dokumentů, kontrola plnění 
osnov, promyšlený výběr a 
nákup učebních pomůcek 

ano od 1.9.2007 
do 31.8.2008 

ŘŠ, POG 

2 

Příprava a 
vytvoření 
školního 

vzdělávacího 
programu se 

systémem 
hodnocení žáků 
pro vyšší stupeň 
gymnázia podle 

RVP GV 

Tvorba a schválení školního 
vzdělávacího programu se 

systémem hodnocení žáků s 
účinností od 1.9.2008 pro 

vyšší stupeň gymnázia 

ano od 1.9.2007 
do 31.8.2008 

ŘŠ, 
koordinátor 
ŠVP a jeho 

tým, POG, U, 
P 

3 
k p 

Příprava ke 
státním maturitám 

Sledování katalogů 
požadavků ke státní části 

maturitní zkoušky, přípravy к 
organizaci, účast na projektu 

CERMAT "Maturita 
nanečisto 2008" 

ano 
od 1.9.2007 

do 31.8.2008 
ŘŠ, POG,U 

Metody a foi riny práce 

Pořadí Cíl Způsob naplnění cíle 
Měřitelný 

znak plnění Termín Odp.osoba Splněno 

1 
Modernizace 
vyučovacích 

metod 

Využití výukových programů 
pro PC z grantu ESF, 

Internetu, inovace 
standardních vyučovacích 

hodin s klasickou stavbou a 
převahou užití frontálních 

vyučovacích metod, prostor 
pro vlastní práci žáků 

ano od 1.9.2007 
do 31.8.2008 

ŘŠ,POG 

2 

Vyhodnocení a 
ověření ŠVp 

podle RVP ZV 
podle nového 

ŠVP 

Podle harmonogrmau projektu ESF 
3.1. Modernizace metod vzdélávárí 

ovéřit schválené ŠVP a udělat 
opatření podle řízeni neshod 

ano ipA 1.9.2006 
do 31.8.2008 

ŘŠ,POG,U 
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3 
Zaměření 

pozornosti na 
rozdíly mezi žáky 

Přiměřenost metod vzhledem 
к věku žáků a cíli hodin, 

konkretizace učiva a aplikace 
na místní podmínky, 

zkušenosti žáků, respektování 
potřeb prospěchově slabších 

žáků s dostatečným zajištěním 
zpětné vazby, konzultace 

ano od 1.9.2007 
do 31.8.2008 ŘŠ,P,U 

Ш Я Ш ШЯШШ Komunikace 

Pořadí Cíl Způsob naplnění cíle 
Měřitelný 

znak plnění Termín Odp.osoba Splněno 

1 

k > v 

Pracovat na 
oboustranně 
efektivní a 
partnerské 

komunikaci s 
žáky - klíčové 
kompetence na 

NSG i VSG 

Věnovat zvýšenou pozornost 
projevu žáků, jasné 

vyjadřování myšlenek, 
formulování závěrů, vedení a 
pravidla diskuse, vyjadřování 

vlastních názorů a jejich 
obhajoba 

ano od 1.9.2007 
do 31.8.2008 

ŘŠ,U 

2 

[ T 

Zlepšit 
komunikaci s 

rodiči ( včasná 
informovanost při 

zhoršení 
prospěchu, 

zvýšené absenci, 
problémech žáka) 

Využívání e-mailů, zápisy 
do SP,kontakty, využití 
mobilních telefonů ve 

sborovnách 

ano od 1.9.2007 
do 31.8.2008 ŘŠ,U, P 2 

[ T ."; :. ..Výchova , 

Pořadí Cíl Způsob naplnění cíle 
Měřitelný 

znak plnění Termín Odp. osoba Splněno 

1 

Щ 
Vštěpování zásad 
etického chování, 
životních hodnot 

Partnerské vztahy, morální 
vlastnosti, dodržování 

právních norem, netolerovat 
projevy šikany, nadřazenosti, 

xenofobie, postupovat dle 
metodiky prevence sociálně-

patologických jevů 

ano od 1.9.2007 
do 31.8.2008 

ŘŠ,U,P 

2 

Pochopení 
sociálních vztahů 
a rolí v kolektivu 

a využívat je к 
vytváření 

hodnotných 
meziosobních 

vztahů 

Organizace škol. a 
mimoškol.akci pro studenty 

( sportovní, pobytové, 
výměnné, poznávací), 

projektové dny 

ano od 1.9.2007 
do 31.8.2008 

ŘŠ,P,U 

Legenda odpovědných osob: 
RS ředitelka školy 

POG předsedové odborných grémií 

P poradci 
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U učitelé jednotlivých předmětů 

THP školník, hospodárka školy 

Vypracoval: Mgr.Jaroslava 
Turková Dne:28.8.2007 
Schválil: Mgr.Jaroslava 
Turková Dne:28.8.2007 
Výtisk, č.l Dne:28.8.2007 
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