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Úvod.
V posledních několika desetiletích a u nás po roce 1989 se všechny obory průmyslu a
služeb ohlíží na maximální efektivitu a efícienci své práce za účelem obstát v systému tržní
ekonomiky. Je již zřejmé, že vyšší kvality poskytovaných produktů lze dosáhnout především
správným využíváním tzv. lidských zdrojů, čili jednoduše, kvalitu práce a jejích výsledků
určují právě lidé.
Předkládaná disertační práce se zabývá tématem vnitřního a vnějšího hodnocení škol
Akcentuje rovnovážný vztah mezi nimi, jehož je třeba dosáhnout. Dále se zaměřuje na
zásadní cíl, kterým je funkce hodnocení jako motivačního faktoru rozvoje škol. Téma rozvoje
škol disertační práce nerozvádí do hloubky. Krátké pojednání o termínu je umístěno do
terminologické části práce. Proces rozvoje školy je nahlížen především jako neustálý proces
stanovování cílů, praxe a hodnocení úspěchu při jejich dosahování. Jde o stálý proces
zlepšování kvality při hledání a nacházení „ideálu kvality", ke kterému se škola chce
vztahovat. Pro různé školy ale taková ideál může být různý, což může být i výhodou.
V první kapitole práce je umístěn přehled tradic inspekční práce na našem území.
Jedná o komplexní práci včetně historie vývoje inspekce již od roku 1774. Je to část práce, ve
které se snažíme nalézt průběžné tendence rozvoje v přístupech k hodnocení škol na našem
území a chápat celou problematiku v kontextu s dobou.
Ve druhé části práce (kap.II) jsou uvedeny přehledy činnosti inspektorátů v různých
státech Evropy. Pojednání o těchto státech z hlediska provádění sebehodnocení ve školách je
obsahem kapitoly III. a jejích podkapitol.
Ve IV. kapitole je do práce zařazena zpráva o samostatném pokusu autorky o výzkum
týkající se pojednávané tematiky. Výsledky tohoto výzkumného záměru jsou zhodnoceny
v samostatném komentáři.
Metodologicky je práce pojata jako analyticko-syntetická,

kdy jsou

postupně

zkoumány a analyzovány informační zdroje a literatura a poté se zde snažíme o vyladění
získaných informací a inspirací do logického syntetického rámce. Práce postupuje od tradičně
„první" inspekce (historicky nejstarší hodnotící orgán, vnější hodnocení) přes informace o
snahách

různých zemí v ohledu sebehodnocení škol k zakotvení obou přístupů v praxi

hodnocení škol současně.
Za kapitolami nebo podkapitolami jsou často uvedeny komentáře, jejichž úlohou je nalézat
inspirující momenty, na jejichž základě se snažíme buď zhodnotit vývoj v oblasti, postihnout

hlavní myšlenky a/nebo uvést vlastní názor. Je tak činěno hlavně z hlediska hodnocení a jsme
si vědomi komplexnosti a složitosti při uchopování skutečnosti nyní a jejího přetvářeni.
Mnoho vlivů a jevů, které při tom mohou hrát důležitou roli zde nebylo zmíněno, protože by
to vedlo ke stálému rozšiřování tématu. Přesto jsme se občas o některých vlivech okrajově
zmínili spíše jako ukázku, že je při přemýšlení nad tématem bereme v úvahu.
Práce si neklade cíl být vysoce originální a objevná. Snaží se o komparativní přístup a
syntézu dobrých návrhů a myšlenek vztažených k tématu práce. V závěru se zamýšlíme nad
podstatnými společenskými jevy, se kterými snad téma souvisí.

Důležité pojmy
V textu práce dáváme přednost českým pojmům, nicméně u některých by jejich překlad
byl spíše celá věta a proto je ponecháváme v cizojazyčné formě. Jedná se především o pojmy
metaevaluace a benchmarking.
Zásadní otázkou v transformaci školní inspekce je hodnocení (evaluace) vzdělávání Co je
hodnocení v oblasti řízení školy:
• „Evaluace (hodnocení) obecně znamená objasňující analýzu jevů a činností a vyjádření
užitku či hodnoty z nich plynoucí".1
Evaluace je hodnocení a posouzení účinnosti (umění dělat věci správně) a efektivity (uměni
dělat správné věci), jinými slovy jde o komplex metodologických přístupů, metod a technik
zaměřených na zjišťování a hodnocení různých pedagogických jevů a procesů, jejich
účinnosti, efektivity a dosahovaných výsledků2.
Existuje mnoho oblastí hodnocení, jejichž smyslem je poskytování hodnotících informací
0 celé pedagogické realitě. Hodnotit můžeme tyto jevy (interní materiál CSI):
• vzdělávací potřeby - zjišťování, monitorování a analýza vzdělávacích potřeb jednotlivců
nebo různých skupin populace (např. podle věku, profese, regionu), institucí, obcí, regionů,
• vzdělávací programy - evaluace kurikula (programy, plány, vzdělávací projekty, včetně
obsahu a cílů vzdělávání), jíž se u nás zabývají Výzkumný ústav pedagogický a Výzkumný
ústav odborného školství,
1

Citát převzat z inlcrního materiálu ČŠ1. puvodnč /. knihy A Framcwork for Evaluation Outcomcs in Finland.
Hclsinki. 1995.
2

František Bacík. Jaroslav Kalous. Jiří Svoboda a kol . Kapitoly ze školského managementu. Praha. PedF UK
1998.

• učebnice a didaktické texty - v současnosti propracovaná oblast pedagogické evaluace,
zaměřená na analýzu a vyhodnocování objektivně měřitelných parametrů textů učebnic
a jiných didaktických materiálů,
• výuku (učení a vyučování - je zaměřena na zjišťování a vyhodnocování charakteristik
průběhu a podmínek vzdělávacích procesů ve školním či jiném prostředí, sem spadá
i výzkum označovaný jako evaluace učitelovy výkonnosti, protože činnost učitele je
významnou (snad i nejvýznamnější) součástí výchovně vzdělávacího procesu,
•

vzdělávací prostředí

- analýza ovlivňující funkce vzdělávacího prostředí (fyzikální

podmínky a psychohygienické klima) vzhledem k průběhu a výsledkům vzdělávacího
procesu,
• vzdělávací výsledky - v současnosti nejvíce zpracovávaná oblast evaluace, zjišťuje, měří
a vyhodnocuje vzdělávací výsledky žáků dosažených během vzdělávacích

procesů

prostřednictvím vzdělávacích standardů čili hodnocení dosahovaných vzdělávacích cílů (v
této oblasti je důležitá mezinárodní komparativní evaluační činnost),
• vzdělávací efekty - hodnocení dlouhodobých důsledků vzdělávacích procesů,
• školy - vyhodnocování kvality a efektivnosti práce škol, včetně škol vysokých,
• alternativní školy - srovnávací posouzení kvality a efektivity práce alternativních škol
s ostatními školami, u nás jde především o hodnotící srovnání škol státních a soukromých
(není to totéž, ale jde o to zjistit, který model dosahuje lepších výsledků),
• vzdělávací systémy

- hodnocení vzdělávacích systémů v různých zemích na základě

dohodnutých ukazatelů kvantitativní povahy, které jsou vytvářeny speciálními týmy
mezinárodních organizací (OECD, UNESCO, aj.) a používány jako důležitý nástroj při
hodnocení vyspělosti vzdělávacích systémů,
• pedagogickou vědu - u nás málo rozšířené hodnocení úrovně a produkce pedagogické vědy
a pedagogického výzkumu (v jiných zemích je hojný a jako základní nástroje evaluace
slouží sociometrické techniky).
V oblasti evaluace je potřeba zaměřit se na vytvoření sady kvalitních metod a nástrojů
hodnocení (pro jednotlivé typy hodnocení, jak popsáno výše), které proces hodnocení vůbec
umožní a ulehčí

jeho průběh.

V současnosti

disponujeme pouze klasickými

nástroji

hodnocení, které ale sloužily spíše kontrolní funkci inspekce. Jsou to především didaktické
testy a dále hospitace (přímé pozorování pedagogického procesu v hodině, kde jsou sledovány

úroveň komunikace, pamětní znalosti, rutinní dovednosti, schopnost aplikace, tvořivost),
práce žáků, analýza klasifikace, výsledky přijímacích zkoušek na školy vyššího typu, účast
a výsledky v různých olympiádách.
Zcela zásadní pro tuto práci je pojem sebehodnocení škol, kdy se výše popsaná
funkce evaluace mění tak, že subjektem hodnocení není někdo zvenku (např. inspekce), ale je
to sama škola (zde by bylo možné uvést výhody a nevýhody - např. snížení rizika nervozity
hodnocených a tím i zkreslených zjištění, naopak nevýhodou by mohla být buď přílišné
nadhodnocování školy nebo podhodnocování - tady mohou nejvíce pomoci dobře připravena
hodnotící kritéria).

Velmi zdařilou definici sebehodnocení je možno nalézt ve zprávě o

projektu ESSE a zní:
Sebehodnoceni je proces prováděný školou, při kterém zaměstnanci systematicky sbírají a
analyzuji průkazný materiál včetně zpětné vazby od řady partnerů a využívají ho k
posouzení a zhodnocení aspektů činnosti školy s dohodnutými standardy. Z tohoto procesu
by měly pramenit výstupy, které pomohou škole efektivně zaměřit plánování svých iniciativ
na zlepšování školy'\

Problematika sebehodnocení v sobě zahrnuje následující oblasti:
• vytváření kritérií (souvisí s cíli a hodnotami, viz. Bílá kniha), postupů a nástrojů pro
sebehodnocení,
• realizace sebehodnocení (kdo se má účastnit sebehodnocení, jak rozsáhlá by mělo být a
čeho především by se mělo týkat, dále zda by mělo být vždy komplexní nebo tematicky
zaměřené),
• vyhotovování hodnotící zprávy a vyvození důsledků (tedy určitý dopad na praxi školy,
která se hodnotí),
• Oblasti sebehodnocení - pedagogická, ekonomická, správní; která nebo které z těchto
oblastí má podléhat sebehodnocení, kde by bylo zapotřebí také vnější evaluace, nebo zda je
ideální všechny oblasti hodnotit interně i externě, je ještě třeba zvážit.

Van Petegem, zdroj: /práva ESSE. www.csicr.cz

Pojem metaevaluace obsahuje téma, kdo a jakým způsobem zhodnotí kvalitu
sebehodnocení školy. V Evropě tuto roli postupně získávají inspektoráty, které poskytuji
škole zpětnou vazbu.
Benchiiiarkiiig znamená porovnávání vlastních výsledků školy s výsledky ostatních
škol s podobnými charakteristikami (na základě údajů získaných externím hodnocením) a
srovnávání se s údaji o vzdělávacím standardu na národní úrovni.
Sociální partneři školy - stát, region, obec, rodičovská veřejnost, odborná veřejnost.
Zde se jedná o téma, kteří partneři by se měli a do jaké míry podílet na sebehodnocení školy
(např. v roli respondentů nebo adresátů výsledků sebehodnocení). Více o tomto tématu v části
o projektu škol v 1N1S

I.

Vývoj školní inspekce v českých zemích.

Když se zamyslíme nad historickými souvislostmi mezi tím, jak fungovala školní
inspekce na počátku svého vzniku a jak funguje dnes, uvidíme opravdu značný rozdíl. Souvisí
to s proměnou smýšlení lidí v závislosti na proměně společenského uspořádání a potažmo
životního stylu.
Protože v minulosti bylo v zájmu společnosti vychovat loajální nekonfliktní občany státu
a levnou pracovní sílu, nebyla škola vůbec nakloněna propagovat svobodu smýšlení a jednaní.
Pro úzce vymezená pravidla fungování tehdejší společnosti to ani nemohl být ten správný
přístup. Způsob, jakým byla uspořádána společnost se odrážel samozřejmě i v uspořádání
instituce školy. Platila absolutní hierarchie a proto mohl fungovat princip autoritářského řízeni
práce založeného na kontrole shora stanovených cílů.
Dnes je ovšem situace úplně jiná. Společnost prošla několika velkými změnami, které
způsobily velký zvrat v myšlení lidí a s tím i očekávání, která má škola plnit.
Dnes je škola v určitém stádiu vývoje, který hodnotit je velmi těžké, protože každá ze
škol je trochu jiná. Určité trendy jsou ale zřejmé a víme o nich především zásiuhou inspekce.
Ale co se změní, pokud inspekce bude pouze monitorovat současný stav? Nejspíš nic moc.
Proto je nutné se zamyslet nad změnami funkce této vynikající a přínosné instituce (sdružuje
data o vzdělávací sféře, kterými jiná instituce v České republice nedisponuje) nebo její práci
doplnit něčím, co by odpovídalo společenské poptávce.
Již delší dobu probíhá diskuse na téma sebehodnocení škol. Je to oblast, která se řeší i
v ostatních zemích Evropy (např. rok 2002 přinášel v Německu nespočet odborných statí
týkajících se sebehodnocení nebo skládání účtů, trend pokračuje). Trend souvisí v nemale
míře s ekonomickou situací zemí. V Německu se prohlubuje nezaměstnanost (přestože
pomalu ubývá mladých lidí - demografická krize) a potýkají se s odlivem talentů stejně jako u
nás. Odborníci hledají příčiny těchto trendů a také způsoby, jak situaci zlepšit. Východisko
spatřují v podpoře vzdělanosti a vzdělavatelnosti lidí po celý jejich život a to při zajištění co
nejvyšší kvality.
Kvalita, to je v současnosti velmi rozšířený pojem. Odborníci pro oblast vzděláváni se
inspirují především ekonomickou oblastí - v úvahu jako pomůcka pro řešení vzdělávací krize
přichází (Total) Quality Management. Zjednodušeně řečeno, mnoho problémů je možné řešit

pomocí takového řízení organizace, které se zaměřuje na zajištění její co nejvyšší možné
kvality.
V následujících kapitolách se podíváme na vývoj inspekce v Českých zemích v historické
perspektivě a také z pohledu současnosti. K ČŠ1 se potom ještě jednou v rámci práce vrátíme,
abychom se podívali na její zatímní vztah k sebehodnocení škol (kap. obsahující výzkumný
záměr).

1.1. Stručný přehled vývoje školního dozoru před rokem 1918.

Počátky organizovaného a novodobého školství spadají do období vlády Marie Terezie
1740-1780. Její zásluhou se školství stalo záležitostí státu (dříve měla školství pevně v rukou
církev). V roce 1752 převzal stát dozor nad středními školami a roku 1759 byla zřízena
dvorská studijní komise jako nejvyšší školní úřad. Jejím úkolem bylo jednotně spravovat
rakouské školství a snažit se o jeho zlepšení. Pro jednotlivé země vznikly při guberniích take
studijní komise, jejichž referenty byli zemští školní dozorci. Po zrušení jezuitského řádu
převzal stát péči i o školy tímto řádem zřízené a doposud vedené.
Základním zákonem upravujícím školství se stal tzv. tereziánský školní řád z roku 1774,
jehož hlavní zásluhou bylo sjednocení škol a jejich pevné rozdělení na školy triviální, hlavni a
normální (ty sloužily pro vzdělávání učitelů). Určena byla i základní povinnost kontroly nad
řádným stavem školství - tzv. školdozorci, kteří byli jmenováni zemskou školní komisi pri
zemské vládě. Pro každý obvod byl ustanovován dozorce, kterým se obvykle stával místní
církevní hodnostář, vikář nebo farář. Roku 1779 zněly instrukce určující funkci okresních
školdozorců takto: "Školní dozorci mají bdít nad tím, aby ve školách byli vychovávám
zbožní, bohabojní a vrchnosti oddaní občané a aby se učitelé zdrželi všech věcí, které nejsou v
učebnici a v Metodní knize (Felbigerova příručka pro učitele, pozn. aut.)"
Zavedení Politického zřízení školského za vlády Josefa 11. v roce 1790 byl krokem zpět,
kdy vliv ve školství opět ve větší míře získávali církevní hodnostáři. Tato situace se změnila
po roce 1848. Tehdy bylo zřízeno ministerstvo veřejného vyučování, v zápětí přejmenováno
na ministerstvo kultu a vyučování a v roce 1860 přešlo školství do resortu ministerstva vnitra,
vyučování a spravedlnosti.

1

Citace z knihy O. France: K některým otázkám teorie školní inspekce. 1967. s. 11

Přesto zůstávaly určité pravomoce pro řízení škol i v rukou církve. Tento stav posílil po roce
1855, kdy národní školství přešlo do rukou církve. Ke změně došlo v roce 1866 po prohrané
válce s Pruskem. Církvi byl zákonem č. 62/1869 povolen pouze dohled nad výukou
náboženství ve školách státních a právo zřizovat a dohlížet na vlastní konfesijní školy.
Podle výnosu ministerstva z 18.5. 1869 říšského zákona.č. 128 je školní dozor pověřen
prohlížením škol, dohledem na činnost místních školních rad a učitelstva i na jeho chováni.
Význam školního dozoru byl postupně rozšiřován. "Školní dozor bdí nad nerušeným chodem
učení svěřeného obvodu, odstraňuje překážky školní práce, kladně podporuje učitele i jeho
výchovnou činnost"5.
Ministerstvo bylo kompetentní organizovat dozor nad školami, dále navrhovat císaři
zemské školní rady, jmenovat okresní školní inspektory a dozírat na školy, které mu byly
bezprostředně podřízeny (např. odborné školy, průmyslové a umělecké školy). Školní dozor
byl stupňovitý. Nejníže stál místní školní dozorce volený místní školní radou, který neměl
žádné pravomoce zasahovat do vyučování a jeho hlavním úkolem bylo dohlížet na nerušený
průběh školní práce a udržovat styk mezi školou a místním školním úřadem. Nad ním stál
okresní školní inspektor (volen zatímně na 3 až 6 let) a nejvýše zemský školní inspektor jako
stálý státní úředník jmenovaný do funkce císařem.
Vzhledem k tomu, že školní dozor byl po vzniku samostatného státu koncipován velmi
podobně, další informace jsou obsaženy v následující kapitole.

Komentář
Ve zřízení Dvorské studijní komise můžeme vlastně vidět snahu o vytvoření nezávislé
hodnotící složky, která, jak již bylo řečeno, měla za úkol starat se také o zlepšování školství.
Pokud se snažíme něco zlepšit, je zřejmé, že jsme něco museli a priori zhodnotit jako špatné
nebo nedostatečné, takže tato komise byla prvním nezávislým hodnotitelem a zároveň
poradcem.
Co se týče instrukcí určujících funkci okresních školdozorců, je z nich zřejmé, že se
neočekávala přílišná aktivita a kreativita učitelstva v ohledu zlepšování školství. Učitelům
bylo prostě řečeno, co a jak mají vyučovat a oni to tak také dělali. Odpovídalo to duchu doby
a záměrům vrchnosti s občany.
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1.2. Inspekce školství v letech 1918-1938

Po vzniku samostatné republiky v roce 1918 bylo v prvním zákonu tehdejší vlády ze dne
28. říj na ustanoveno, že prozatím zůstávají v platnosti veškeré dosavadní zemské a říšské
zákony a nařízení. (Např. základy zemských, okresních a místních školních rad byly položeny
již zákonem č.48 z roku 1868). Tato skutečnost se týkala samozřejmě také legislativního
zázemí inspekce školství. Tento stav státní legislativy v podstatě v této formě přetrval až do
roku 1948,kdy se vývoj školství začal řídit podle zákonů č. 95/1948 Sb. o jednotné škole a č.
31/1953 Sb. Přesto došlo k některým dílčím zákonným úpravám: 6.189 Sb. ze dne 3. dubna
1919o školách národních a soukromých ústavech vyučovacích a vychovávacích, č. 292 Sb.
ze dne 9. dubna 1920 o úpravě správy školství a č. 226 Sb. ze dne 13. července 1922, jímž se
měnily a upravovaly zákony o školách obecných a občanských. Dle rakousko - uherských
zákonů mělo ministerstvo školství nejvyšší pravomoce týkající se vedení školství a jeho
kontroly. Bylo kompetentní organizovat službu inspektorů a určovat pole jejich působnosti.
Ministr rozhodoval také o sídlech školních inspektorů. Zajímavá je skutečnost, že kompetence
jednotlivých ministerstev nebyly za I republiky nově stanoveny, a tak se jejich působnost
řídila císařskými nařízeními z roku 1852.
Zákon č. 189/1919

upravuje kompetence Zemských rad, kdy její předseda nebo jím

zvolený zástupce může zřídit a organizovat obecné a občanské národní školy a také určit, kdo
v nich bude vykonávat dozor. Pokud zřizovalo takovou školu ministerstvo školství, určovalo
si také samo dozor nad ní. Podle téhož zákona se inspektor stává garantem získání práva
veřejnosti soukromým školám, které vznikly před přijetím tohoto zákona.
Zákon č. 292 / 1920 pojednává o správě škol v župách. Inspektorů se týkají §§ 33 a 34
tohoto zákona. "Pro přímý dozor ke školám středním a odborným, s vyloučením
hospodářských

akademií,

středních

a

nižších

škol

zemědělských

a

lidových

škol

hospodářských, a k ústavům učitelským zřídí se při ministerstvu školství a národní osvěty
potřebný

počet

ministerských

inspektorů

školních.

Inspektoři

tito

převezmou

úkol

dosavadních zemských inspektorů školních..."''
"Pro přímý dozor ke školám obecným a občanským a k ústavům výchovným, jež náležejí
do oboru národního školství, zřídí se v každé župě potřebný počet župních a obvodních
inspektorů (inspektorek) školních po návrhu župní rady školní. Ministr školství a národní

§ 33 zákona o správč škol v župách.

osvěty je zmocněn službu těchto inspektorů přiměřeným způsobem organizovat a nařízením
obor působnosti jednotlivých inspektorů župních i obvodních určití. Ministr určí také úřední
sídla těchto inspektorů. Župní inspektoři jsou státními úředníky. Jmenování obvodních
inspektorů jest prozatímní. Aktivní učitelé veřejných škol, byvše na základě veřejné soutěže
jmenováni obvodovými inspektory, budou, pokud jejich funkce trvá, úřadu učitelskeho
zproštěni... Také pro školství národní může ministr zříditi potřebný počet míst inspektorů
ministerských. Ministr školstvi a národní osvěty ustanoví, jakým způsobem se bude
vykonávati dozor pedagogický a správa hospodářská škol menšinových" 7
V českých zemích, na Moravě a ve Slezsku existovali okresni a zemští školní inspektoři
(tradice rakousko-uherského školství). Kromě nich byli ustanovováni tzv.

ministerští

inspektoři, kteří měli na starosti např. kontrolu obchodních a průmyslových učilišť, odborní
inspektoři (specialisté zapsaní ve zvláštních seznamech ministerstva školství) jednotlivých
učebních oborů a konečně také inspektoři živnostenští pro inspekce ve školních dílnách.
Okresní školní inspektoři byli jmenováni do funkce ministrem školství a národní osvěty (dále
jen ministr školství) z řad učitelů národních nebo středních škol po návrhu Zemské školní
rady a Okresního školního výboru. Okresní školní inspektoři byli referenty okresních školních
výborů, jejich jmenování bylo zatímní (nejprve na 3 roky, později na 6 let) a po dobu výkonu
služby nevykonávali své učitelské povolání.
Ministrem školství byly vymezeny dozorčí obvody, které zpravidla pokrývaly jeden školní
okres, ale pokud byl okres velký, mohl být rozdělen na dva dozorčí obvody nebo se naopak
malé okresy mohly sloučit v jeden. V Čechách bylo 104 dohlížecích obvodů, na Moravě a ve
Slezsku 65.8 Pro každý takový obvod byl určen jeden okresní inspektor. Inspektoři se členili i
podle toho, jestli kontrolovali školy české nebo německé. Okresní školní inspektor byl
povolán občas prohlédnout školy ve svém dohlížecím obvodu, přesvědčit se o řádném stavu
škol, dohlížet na činnost místních školních rad a činnost a chování učitelů. Inspektor neměl
pouze funkci kontrolní (evaluační?), ale byl oprávněn vykonávat i funkci poradní v
pedagogicko-didaktických záležitostech. Učitelé byli povinni podávat inspektoru potřebné
informace a poslouchat jeho pokyny a rozkazy, ale měli také právo podat stížnost Okresnímu
školnímu výboru, pokud nebyli spokojeni s výkonem práce inspektora. O svých zjištěních
podával inspektor zprávu Okresnímu školnímu výboru, který ji následně předložil Zemské
školní radě. Ta také rozhodovala v případě vzniku rozepře mezi okresním školním

s

§ 34 zákona o správě škol v župách.
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inspektorem a Okresním školním výborem. Pro jednodušší úřadování
inspektorů

okresních

školních

byl vytvořen jednotný formulář inspektorské zprávy podle ustanovení ministra

školství č. 119 ze dne 12. července 1922 (originál formuláře je součástí tohoto ustanovení).
Zemští školní inspektoři byli jmenováni prezidentem republiky po návrhu vlády z řad
pedagogických odborníků a stávali se automaticky státními úředníky. Zemští školní inspektoři
byli členy a referenty Zemské školní rady. Předmětem činnosti zemských školních inspektorů
byla především kontrola činnosti Okresních školních výborů, okresních školních inspektorů,
Místních školních rad a zkušebních komisí pro učitele národních škol, dále pak řízení zkoušek
učitelské dospělosti a občasné konání přímých inspekcí národních škol v celé zemi. Zemští
inspektoři kontrolovali také střední školy, které byly řízeny zemskými radami. Jejich
povinností bylo provést generální inspekci každé střední školy nejméně jednou za šest let.
Zprávy o své činnosti podávali zemští školní inspektoři Zemské školní radě, kde byly
projednány a poté předloženy Ministerstvu školství (to si mohlo také vyžádat přímé
postoupení zpráv).
Podle výnosu ze dne 15. června 1925 o nové úpravě obsazování míst okresních školních
inspektorů mohli být touto funkcí pověřeni učitelé a profesoři, zapsaní do seznamu čekatelů
na uvolněná místa okresních školních inspektorů. Do zmíněného seznamu směli být zapsáni
veřejní učitelé, mající zkoušku učitelské způsobilosti pro školy občanské, ti, kteří měli praxi
ve školství minimálně 15 let po složení zkoušky učitelské způsobilosti pro školy obecné a
profesoři učitelských ústavů, středních škol nebo škol jim rovných s praxí nejméně 12 let po
absolvování zkoušky učitelské způsobilosti pro střední školy. Každý žadatel musel také
prokázat, že je schopen vést administrativní a pedagogickou agendu okresního školního
inspektora a že ovládá dobře státní vyučovací jazyk jak v mluvené tak i psané formě.
Ve 30. letech mohl být inspektorem jmenován pouze učitel nebo ředitel školy, který se
podrobil inspektorské zkoušce zavedené na základě ministerského výnosu č. 53648 Sb. ze dne
6.června. 1932. Uchazeč o místo inspektora se po absolvování zkoušky musel nejprve zapsat
do seznamu čekatelů, pak vyčkat, až se jeho jméno objeví v rubrice oznámení publikované ve
Věstníku MŠANO nebo v Úředním listě. Místa školních inspektorů byla obsazována
konkurzním řízením. Kvalifikace uchazečů o místo inspektora byla posuzována tzv.
kvalifikační komisí, která byla ustanovena při Zemské školní radě.

Komentář
Situace zůstává stejná co se týče evaluace. Stále se hovoří pouze o kontrole (evaluaci 9 )
školy z pozice inspektora. V dobových dokumentech se stále hovoří o kontrole, přesto cítíme,
že se nejednalo o pouhou kontrolu, jelikož docházelo také k vyhodnocování sledovaných
jevů. Na základě tohoto vyhodnocování přeci docházelo k nápravě stavu. K určitému posunu
přesto dochází. Učitelům se dává právo vyjádřit se k výkonům inspektora - to například
znamená, že pokud třeba učitel pracoval jinak, než se to líbilo inspektorovi, ale dokázal si to
obhájit, mohl přispět k proměnám ve školské praxi.
Tato etapa vývoje v českém školství byla utvářena také pokusy různých učitelů o
zavedení jiné praxe vyučováni. Tito učitelé - pokusníci se zasloužili o to, že ukázali možnost
uvažovat jinak,

používat jiné

a přirozenější

didaktické

metody,

často

inspirované

zahraničními zkušenostmi. Zasloužili se o to, že najednou bylo potřeba poněkud se zamyslet,
zda tehdejší zajetá rutina není již přežitkem z jiné doby. Dnes jsme podle mého názoru
v podobné fázi vývoje, kdy je třeba přehodnocovat a dokonce možná úplně změnit systém,
který možná není schopen obstát, tak jak nyní je, v současné globální situaci.

1.3. Situace v letech 1939 - 1948.

Za protektorátní správy došlo k několika změnám v uspořádání dozoru na školy. Již v
květnu roku 1939 byl přímou kontrolou obecných a měšťanských škol pověřen okresní školní
inspektor a ještě později (v září roku 1941) zemský školní inspektor. Pravomoce okresních
školních inspektorů a pravomoce přednostů okresních úřadů (okresních hejtmanů) byly
posíleny. Zemská školní rada ztratila odbor pro německé školy - ten se změnil na Německou
školní radu. Okresní úřady se začaly nazývat „oberlandráty" a jejich počet se v průběhu války
snižoval (podrobněji viz. kap. Správa a řízení regionálního školství). V říjnu roku 1942 byly
zrušeny Zemské školní rady a v dubnu 1943 okresní a městské školní výbory. Místo školních
výborů vznikly tzv. školské úřadovny s vnitřní a vnější školní správou. Odborné záležitosti
měl na starosti okresní školní inspektor, za hospodářskou a politickou správu zodpovídal
okresní hejtman. Celý proces změn vedl k tomu, že správa škol byla stále více centralizována.
Po válce v období euforie z vítězství se začal opět prosazovat princip demokratické správy
škol. Inspekce se v podstatě vrátila do stavu předválečného a vněm setrvala až do doby vydání

nových zákonných úprav (zákon č. 95/1948 o jednotné škole, výnos č. 74/1949 o zatímní
úpravě školního dozoru, směrnice ze 14. září 1953 a směrnice z 15. prosince 1956 o
organizaci školního dozoru). Místní, okresní a zemské správní orgány se podle vládních
výnosů č. 4/1945 a č. 45/1945 změnily na místní, okresní a zemské národní výbory (později
podle Ústavy ze dne 9. května 1948 na místní, okresní a krajské národní výbory).

1.4. Inspekce v Československé republice v letech 1948 - 1989.

Po politickém převratu v únoru roku 1948 a nástupu politické moci komunistické strany
doznala velká část prvorepublikové legislativy značných změn. V oblasti školství se jednalo
především o zákon č. 95 Sb. ze dne 21. dubna 1948 o základní úpravě jednotného školství.
Inspekci však upravil jen minimálně, a to v části první, § 7., cit.: „Ministerstvu školství a
osvěty přísluší vrchní správa škol a dozor na ně", což v podstatě nebyla žádná novinka, a v
části třetí, § 19, odstavec druhý, cit.: „Náboženská výchova a dozor na ni přísluší orgánům
církevním (náboženským obcím) bez újmy práva vrchního dozoru a správy, které přísluší
ministerstvu školství a osvěty", dále v části šesté, § 79, odstavec 1., cit.: „Dnem účinnosti
tohoto zákona přecházejí do působnosti ministerstva školství a osvěty i ty odborné školy,
které podle dosavadních předpisů nebyly pod správou a dozorem ministerstva školství a
osvěty". Předposlední

§ č. 93 upravuje, že až do doby vydání prováděcích předpisů podle

tohoto zákona platí v přiměřené míře předpisy dosavadní.
Výše popsanému zákonu předcházel ještě výnos ministerstva školství a osvěty o
provádění inspekce branné výchovy na školách všech stupňů z 11. listopadu 1947. Tento krok
je samozřejmý vzhledem k historickému vývoji, kdy proběhly dvě světové války a nebezpečí
třetí nebylo možné vyloučit. Vznikl ústřední inspektorát branné výchovy s kompetencí dozírat
na veškerou brannou výchovu, která patřila do působnosti ministerstva školství a osvěty.
Tomu také náležel přímý dozor nad brannou výchovou na vysokých školách. Na prováděni
branné výchovy na středních školách dozírali zemští inspektoři a na školách národních
okresní školní inspektoři. Ti byli podřízeni zemským školním inspektorům. Lidové školy
zemědělské a základní odborné školy podléhali co se týče branné výchovy dozoru svých
vlastních inspektorů a ústřednímu inspektorátu branné výchovy. Zprávy o svých zjištěních
podávali inspektoři vždy nadřízenému orgánu školské státní zprávy, což v případě okresních
školních inspektorů byla příslušná zemská rada, v případě zemských školních inspektorů a

inspektorů lidových škol zemědělských a inspektorů základních odborných škol ústřední
inspektorát branné výchovy ministerstvo školství a osvěty ; .
Do roku 1953 v podstatě nebyla školní inspekce legislativně detailněji ošetřena. Jedinou
právní úpravou byl výnos ministerstva školství, věd a umění č. 74 ze dne 16. května 1949.
Tato zatímní úprava koresponduje se změnami v uspořádání státní správy. Dozorem na školy
byli pověřeni ministerstvem školství, věd a umění odborní zaměstnanci krajských a okresních
národních výborů - školní inspektoři. Inspektoři byli tedy nadále již okresní a krajští, nikoli
okresní a zemští. Pokud to vyžadovala situace (zvláštní potřeby škol nebo stav vyučováni na
školách), byli k dispozici i odborní poradci. Jestliže byl poradce zároveň také učitelem, nebyl
uvolňován ze školní služby, pouze mu bylo vhodně vybráno působiště a upraven rozvrh
hodin. Počet odborných poradců měl být co nejmenší a důležité bylo, aby fungovala
kooperace s odbornými komisemi okresních pedagogických sborů. V okrese mohli být
odborní poradci pro mateřské školy, národní školy s menším počtem tříd, pro elementární
nebo jiný stupeň národních škol a pro některé učební předměty na školách (poradci pro učební
předměty vykonávali obvykle svou funkci na školách I. i II. stupně).
Okresní inspektoři vykonávali dozor nad školami mateřskými, národními a středními a na
školy pro děti vyžadujícími zvláštní péče a to jménem okresního národního výboru. Bylo-li v
jednom okrese více inspektorů, měl každý z nich vymezen dohlédací obvod a naopak mohl
být jeden inspektor pověřen ministerstvem školství, věd a umění dohlížet i v jiném okrese než
v tom, ke kterému byl oficiálně přidělen. Krajští školní inspektoři byli jmenováni pro všechny
školy jako okresní inspektoři a dále pro základní odborné školy, pro základní odborné školy
zemědělské a pro výběrové školy lil. stupně. V jejich kompetenci bylo dohlížet na činnost
okresních školních inspektorů a sami vykonávat dozor na školách určených pouze jim.
Krajský školní dozor využíval také práce odborných poradců. Poradce pro všeobecně
vzdělávací předměty vykonával svou funkci zpravidla na všech školách v okrese a byl do
funkce jmenován ministerstvem školství, věd a umění.
Dne 14. září 1953 vydalo ministerstvo školství směrnice k organizaci školního dozoru na
mateřských a všeobecně vzdělávacích školách a směrnice o činnosti okresních a krajských
inspektorů a inspektorek zmíněných škol. Směrnice byla pochopitelně sestavena tak, aby byla
akceptovatelná tehdejším politickým zaměřením státu, přesto podstatně přispěla k lepší
orientaci a přehledu o právech a povinnostech školních inspektorů.

' Podrobnější popis úkolií inspckloru branné výchovy naleznete ve výše jmenovaném výnosu.

Inspektory (inspektorkami) všeobecně vzdělávacích a mateřských škol

se mohli stát

nejlepší ředitelé a učitelé těchto škol (nejlepší podle kritérií tehdejšího režimu, který na první
místo kladl požadavek politické vyspělosti). Školní inspektoři měli mít vysokoškolské
vzdělání, a ti, kteří ho neměli, si ho měli doplnit šestiletým dálkovým studiem. Okresní školní
inspektoři měli mít alespoň pětiletou, krajští sedmiletou a ústřední desetiletou školní praxi. To
se změnilo díky vyhlášce ministerstva školství ze dne 18. července 1985 o odborné a
pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků. Pak měl mít okresní školní inspektor
praxi 7 roků, krajský školní inspektor 10 roků a ústřední školní inspektor 12 roků, z toho vždy
minimálně 3 roky řídící praxe a byli povinni se dále vzdělávat v tzv. funkčním studiu.
Ústřední školní inspektoři byli ustavováni do funkce ministrem školství, krajští radou KNV
na návrh vedoucího odboru KNV se souhlasem ministra školství a okresní školní inspektoři
radou ONV na návrh vedoucího odboru školství a kultury rady ONV se souhlasem vedoucího
odboru školství KNV 10 .
Ve směrnici ze 14. září 1953 byly také vydány podrobné instrukce k plánování inspekci,
jejich výkon, jejich zpracování a využití jejích výsledků. Okresní i krajští inspektoři měli po
výkonu inspekce vždy pojednat o jejím výsledku s řediteli a učiteli příslušné školy, popr. s
pracovníky příslušného školského odboru, posoudit jejich práci a zhodnotit ji. Zpráva o
vykonané inspekci pak obsahovala také zápis se závěry plynoucími ze zjištěných informací a
z této porady.
Dále byl každý inspektor povinen vypracovat si čtvrtletní plán práce (u okresních školních
inspektorů byl schvalován vedoucím pedagogického oddělení školského odboru KNV).
Inspekce mohli být různého druhu (povšechné, podrobné, tématické nebo odborné) podle
účelu, který sledovaly, a jejich plán měl o tom obsahovat zmínku. Dále plán obsahoval časový
program a přípravu na inspekci (její obsah a program se řídil účelem inspekce). Důležitým
ustanovením byla nově vzniklá odpovědnost okresních školních inspektorů za činnost
ředitelů, učitelů a ostatních školských pracovníků po stránce politické, odborné, pedagogické i
administrativní a krajských školních inspektorů za stav škol a výchovných zařízení svěřených
jejich dozoru.
Tato směrnice byla zrušena k 1. lednu roku 1957 vydáním nové směrnice o výkonu
školního dozoru a jeho řízení ze dne 15. prosince 1956. Ta byla v podstatě obsahově velmi
podobná, ale oproti předchozí stručnější.

'" Podle vládního usnesení ze dne 8. ledna 1955. Včstník MŠ.

Podle této směrnice byly úkoly školské správy na úrovni inspekce stanoveny takto:
• udržovat přímý kontakt se školami,
• vést ředitele, učitele a vychovatele ke správnému chápání a

uplatňování linie školské

politiky a zásad socialistické pedagogiky,
• plánovitě prověřovat úroveň a hodnotit výsledky práce výše

zmíněných školských

pracovníků,
• poskytovat jim rady a účinnou pomoc při odstraňování nedostatků

a problémů resem

problémů pro stálé zlepšování jejich práce,
• podněcovat je k iniciativnímu a tvůrčímu plnění povinností a

dalšímu politickému,

odbornému a pedagogickému sebevzdělávání a sledovat, jak to pomáhá zvyšování úrovně
jejich práce,
• vyhledávat vynikající ředitele, učitele a vychovatele a rozšiřovat jejich nejlepší zkušenosti,
• vést ředitele ke správnému řízení práce ve škole a její kontrole, šířit atmosféru „dělného
prostředí", podporovat vzájemné vztahy mezi školou (zařízením) a veřejností,
• snažit se o srovnání úrovně práce na všech školách (zařízeních) podle těch nejlepších a tak
vyrovnávat rozdíly mezi jednotlivými místy, okresy a kraji.
Školní dozor se členil na dozor všeobecný a odborný. K zodbornění školního dozoru došlo
již podle směrnice ze září 1953 a oběžníku ministerstva školstvi ze 6. září 1954, tehdy
především na úrovni krajů. Krajští školní inspektoři měli vedle všeobecných inspekci
vykonávat i odborný dozor v předmětech, pro které měli odbornou způsobilost, a to na
školách v celém kraji. K všeobecným inspekcím si mohli přibírat jako pomocníky okresní
školní inspektory, k odborným odborné poradce „z řad vynikajících učitelů a pracovníků
pedagogických sborů" (podrobněji viz. pasáž o aktivech odborných poradců). Všeobecný
dozor měl za úkol hodnotit školy a zařízení jako celek (prověřovat úroveň řízení školy nebo
zařízení, péči ředitele o ideový, odborný a pedagogický růst pracovníků, výchovnou práci
učitelů a vychovatelů, prospěchu a chování žáků a jejich mimoškolních aktivit apod ). Náplni
práce odborného dozoru bylo zjišťovat a hodnotit úroveň výchovy a vyučování v jednotlivých
učebních předmětech a práci škol a zařízení se speciální výchovnou tematikou. Všeobecný a
odborný dozor se měly vzájemně doplňovat, aby přehled o školách a zařízeních a jejich práci
byl co možná nejvšestrannější a přispíval ke zlepšování jejich práce.

Inspekci ve školách vykonávali odbory pro školství a kulturu rad ONV prostřednictvím
okresních školních inspektorů, školské odbory rad KNV prostřednictvím krajských Školních
inspektorů a ministerstvo školství a kultury prostřednictvím ústředních školních inspektorů,
přitom vyšší články řízení kontrolovaly činnost nižších článků řízení.
Hlavní společné zásady práce školních inspektorů byly podle VII. odstavce směrnice z 15.
prosince 1956 stanoveny takto:
1. Školní inspektoři vycházejí při své práci z důkladné znalosti linie naší školské politiky a
zásad socialistické kontroly, jakož i z podrobné znalosti poslání, obsahu a forem práce
jednotlivých druhů škol (zařízení, dále jen „škol") svěřených jejich dozoru. Při inspekcích
se zevrubně obeznamují s prací škol, jejich ředitelů, učitelů a vychovatelů. Na tomto
základě provádějí rozbor skutečností zjištěných všeobecnou nebo odbornou inspekcí, aby
mohli spolehlivě odhalovat příčiny kladů i nedostatků.
2. Školní inspektoři činí v mezích své působnosti přímo na místě operativní opatření a za
pomoci školských odborů rad národních výborů a školských komisí získávají k aktivní
spolupráci při jejich uskutečňování sdružení rodičů a přátel školy, závody, dobrovolné
organizace aj. Nadřízeným orgánům podávají iniciativní návrhy na opatření, jejichž
provedení nemohou sami zajistit, a sdělují jim vhodné podněty učitelů a veřejnosti ke
zlepšování úrovně našeho školství. (Zde je cítit posun směrem k partnerskému postoji mezi
školou a jejími sociálními partnery a také těchto vůči ministerstvu).
3. Školní inspektoři plánují svou práci tak, aby se mohli co nejvíce soustředit na zajišťování
hlavních úkolů a aby mohli věnovat zvýšenou pozornost školám (zařízením), ředitelům,
učitelům a vychovatelům, popř. okresům a krajům potřebujícím nejvíce pomoci. Na každé
škole má být v období dvou let provedena nejméně jedna všeobecná inspekce. Odborné
inspekce plánují orgány školské správy tak, aby získávaly dobrý přehled o úrovni a
výsledcích výchovy a vyučování v učebních předmětech, po případě na školách se
speciální výchovnou problematikou a mohly včas učinit potřebná opatření.
4. Ředitelé škol umožňují školním inspektorům, aby mohli poznat život školy po všech
stránkách, dávají jim k nahlédnutí
zařizují, aby jim i učitelé a ostatní

všechny úřední knihy, dokumenty, spisy apod. a
pracovníci školy

poskytovali všechny potřebné

informace. Také pracovníci školských odborů rad národních výborů poskytují školním
inspektorům veškeré informace, které k výkonu své funkce potřebují.

5. Školní

inspektoři

dávají

ředitelům

škol,

učitelům,

vychovatelům

a

ostatním

zaměstnancům školy závazné pokyny k zlepšení práce, jejich pokyny musí být v souladu s
platnými předpisy a s hospodářským a finančním plánem. Školní inspektor zastaví
nezákonné nebo pedagogicky nesprávné opatřeni ředitele, učitele, vychovatele nebo jiného
zaměstnance školy. Krajský školní inspektor zastaví výkon takového opatření okresního
školního inspektora (okresní inspektorky pro mateřské školy), ústřední školní inspektor
výkon opatření krajského školního inspektora.
6. Výsledky školní inspekce projedná školní inspektor s pracovníky školy. O proveden,
inspekce zanechá na škole stručný zápis, ve kterém uvede především závazné pokyny ke
zlepšení práce. Inspektoři vykonávající všeobecný dozor a inspektoři vykonávajíc! odborný
dozor na téže škole dbají, aby jejich pokyny byly v souladu. Zprávu o vykonané inspekci
předkládají vedoucímu organizačního útvaru, do kterého jsou zařazeni.
7. Školní inspektoři se při úsilí o zlepšování úrovně škol svěřených jejich dozoru co nejvíce
opírají o zařízení soustavy pro další vzdělávání učitelů a školských pracovníků a všemožně
přispívají k rozvoji jejich činnosti. Za pomoci těchto zařízení a za pomoci odborové
organizace seznamují širokou učitelskou veřejnost s výsledky práce vynikajících ředitelů,
učitelů a vychovatelů.
Počet okresních a krajských školních inspektorů v odborech pro školství a kulturu rad
ONV a KNV byl stanovován systematizací. V případě okresních inspektorů vymezoval odbor
pro Školství a kulturu rad ONV jednotlivým inspektorům dohlédací obvod, pokud inspektorů
v okrese bylo více než jeden. Krajští inspektoři podle své odborné způsobilosti působili v kraj.
v takovém počtu, aby byl zajištěn dostatečný jak všeobecný tak i odborný dozor nad školám,
a zařízeními spadajícími do jejich působnosti a také dozor nad prací okresních inspektoru.
Dne 29.1.1959 byla po dohodě ministerstva školství a kultury s ministerstvem zemědělství
a lesního hospodářství, Státním úřadem plánovacím, ministerstvem financi a radami krajských
národních výborů vydána instrukce o pracovních a platových poměrech školních inspektorů.
Výběr pracovníků pro výkon funkce školního inspektora byl článkem 1. upraven takto:
1

Význam funkce školního inspektora vyžaduje, aby pro ni byli vybíráni

ideově

nejvyspělejší, politicky aktivní, charakterově pevní, pedagogicky a odborně nejzdatnějsi
ředitelé škol, kteří se i v řízení a organizování práce osvědčili.

2. Pro výkon funkce okresního školního inspektora se proto vybírají pracovníci především z
řad ředitelů osmiletých středních škol, kteří vykazují předepsanou kvalifikaci a nejméně
desetiletou pedagogickou praxi, z toho nejméně tři léta ve funkci ředitele.
3. Pro výkon funkce krajského inspektora, který dohlíží na všeobecně vzdělávací školy, na
školy pro mládež vyžadující zvláštní péče, na mateřské školy a na mimoškolní výchovná
zařízení, se vybírají především pracovníci z řad učitelů jedenáctiletých středních škol,
popřípadě z řad okresních školních inspektorů, kteří se zvlášť ve funkci osvědčili; pro
výkon funkce krajského školního inspektora, který dohlíží na výběrové odborné školy, se
vybírají především pracovníci z řad ředitelů výběrových odborných

škol; pro výkon

funkce krajského školního inspektora, který dohlíží na odborná učiliště, učňovské školy
nebo hudební školy, se vybírají především pracovníci z řad ředitelů těchto škol. Výběr se
soustředí na pracovníky, kteří vykazují předepsanou kvalifikaci a nejméně dvanáctiletou
pedagogickou praxi, z toho tři léta ve funkci ředitele školy nebo mimoškolního
výchovného zařízení.
4. Pro výkon funkce vedoucího školského oddělení odboru školství a kultury rady krajského
národního výboru se vybírají krajští školní inspektoři, kteří mají přehled o celkovém stavu
školství v kraji a předpoklady pro řízení práce krajských školních inspektorů.
Okresní školní inspektoři byli do své funkce pověřováni radou ONV (Okresního nrodního
výboru) na návrh vedoucího odboru školství a kultury rady ONV, krajští školní inspektoři
radou KNV (Krajského národního výboru) na návrh vedoucího odboru školství a kultury
(vedoucího odboru zemědělství a lesního hospodářství) rady KNV. Příslušnému národnímu
výboru pak jmenovaný inspektor pracovně podléhal. Přechodně bylo ustanoveno opatřeni,
podle něhož se školní inspektoři, kteří si potřebovali svoji pedagogickou praxi a odborné
znalosti prohloubit, měli vrátit na školy jako učitelé nebo ředitelé.
Směrnice o školním dozoru ze dne 31. srpna 1961 promlouvala v duchu socialistické
demokracie a přestavby československého školství a propagovala usnesení XI. sjezdu UV
KSČ a usneseni z dubna 1959 „O těsném spojení se životem a o dalším rozvoji výchovy a
vzdělání v ČSSR". Byla tu především detailněji popsána úloha odborných poradců školních
inspektorů a posílena jejich role v procesu výkonu školního dozoru.
Podle čl. 111. směrnice se při odborech školství a kultury okresních a krajských národních
výborů a při ministerstvu školství a kultury vytvářely tzv. stálé aktivy odborných poradců,
kteří pomáhali inspektorům při provádění odborných inspekcí a při výkonu státního dozoru

nad výchovou učňů. Pro výkon všeobecné inspekce se stálé aktivy odborných poradců
nevytvářely, v případě potřeby došlo k vytvoření aktivu pro jednorázovou akci z rad
pedagogických i jiných pracovníků (např. lékařů, zástupců závodů, rodičů apod ). Poradci
mohli doporučit některá opatření vedoucí ke zlepšení úrovně práce ředitelů, učitelu a
výchovných pracovníků škol a museli své návrhy patřičně zdůvodnit, ale provedení těchto
doporučení bylo závazné až po vydání pokynu školním inspektorem.
Stálé aktivy odborných poradců se vytvářely z pracovníků okresních pedagogických
středisek, ústavů pro další vzdělávání učitelů a výchovných pracovníků při pedagogických
institutech, z vynikajících učitelů a výchovných pracovníků, z pracovníků pedagogických
institutů, popř. jiných vysokých škol, výzkumných ústavů, pedagogických institucí, z
odborníků ze závodů, z kulturních pracovníků aj. Při jejich výběru se přihlíželo k tomu, aby
každý z nich mohl odborně sledovat práci učitelů ve dvou až třech předmětech. Odborní
poradci byli jmenováni vedoucím odboru školství a kultury na návrh příslušných školních
inspektorů. Z jedné školy mohli být pro tuto funkci vybráni nejvýše dva učitelé (výchovní
pracovníci). Pouze ve výjimečných případech se odborným poradcem mohl stát ředitel školy,
a to pro velký rozsah jiných důležitých úkolů, za které byl zodpovědný. Stálé aktivy
odborných poradců vedli školní inspektoři pověření vedoucím odboru školství a kultury. Plán
práce vypracovával příslušný školní inspektor podle potřeby odboru školství a kultury nebo
volených orgánů národního výboru, resp. podle potřeb ministerstva školství a kultury.
Instrukce o úkolech dostávali odborní poradci od školních inspektorů prostřednictvím
instruktáží, které probíhaly v ústavech pro další vzdělávání učitelů a výchovných pracovníků
při pedagogických institutech. Nepřítomnost odborných poradců školních inspektorů v jejich
pravidelném zaměstnání v důsledku vykonávání této funkce neměla měsíčně přesahovat dva
dny.
Ve Věstníku ministerstva školství a kultury ze dne 4. června 1959 byla uveřejněna
instrukce, týkající se obsazování míst okresních a krajských inspektorů konkurzem. Hlavním
důvodem bylo rozšíření výběru pracovníků pro funkci školních inspektorů.
Při výběru kandidátů na místa inspektorů se posuzovala politická a odborná
vyspělost, zda splňoval podmínky předepsaného školního vzdělání a praxe, jestli měl
zkušenosti z práce na národní škole, jak se osvědčil ve funkci ředitele školy (pokud ji
vykonával), zda absolvoval politické školení a ústřední kurs všeobecného soustavného studia
pro ředitele nebo školní inspektory, dále předpoklady uchazeče k samostatné a úspěšné
organizaci školní a mimoškolní práce s učiteli v okrese či kraji. Hodnotila se také žadatelova

činnost v okresním pedagogickém středisku, v krajském pedagogickém ústavu, v masových
organizacích, veřejná činnost a pomoc při budování socialistické vesnice, jeho peče o dalsi
sebevzdělávání a popř. publicistická činnost v oboru pedagogiky. Přihlíželo se i ke znalostem
školských předpisů a pracovních a platových poměrů učitelů a vychovatelů.
Perličkou a zároveň výjimkou v legislativě týkající se inspekce škol byla vyhláška
Ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 18. prosince 1980

o

provádění inspekce na vysokých školách (dále jen VŠ). Inspektoři VŠ byli jmenováni do
funkce ministrem školství. Inspekce ve VŠ se mohli účastnit také vysokoškolští učitelé, popř.
významni odbornici z praxe, které s jejich souhlasem a se souhlasem organizace, v niz byli
zaměstnáni odborníci z praxe, ministerstvo školství určovalo do tzv. inspekčních skupin.
Pracovníci zařazení do takové skupiny měli pod vedením inspektora stejná práva a povinnosti
jako oni.
Inspektoři VŠ měli tato práva:
1

S vědomím rektora (děkana samostatné fakulty) vstupovat do prostorů vysokých škol a
jejích součástí a nahlížet do písemných dokladů a dokumentů týkajících se úkolů
inspekce.

2.

Zúčastňovat se jednání poradních orgánů rektora a děkana, zasedání kateder a komisí
zřízených na vysokých školách a jejich fakultách.

3.

Kontrolovat všechny formy výchovně vzdělávací činnosti.

4.

Navrhovat funkcionářům vysokých škol, popř. ministrovi školství, zrušení pokynů a
rozhodnutí vydaných funkcionáři vysokých škol, které jsou v rozporu s obecně
závaznými právními předpisy, pokyny ministerstva školství a příkazy ministerstva
školství.

5.

Navrhovat ministrovi školství nebo funkcionářům vysokých škol morální nebo hmotné
ocenění učitelů vysokých škol, kteří dosáhli mimořádných pracovních výsledků; v
případě porušení pracovní kázně učitelů vysokých škol navrhovat odpovídající opatření.
K. povinnostem patřilo:

1

Provádět inspekci podle plánu nebo podle pokynu ministra školství.

~

Vyhotovovat o výsledcích inspekce záznamy.

3. Projednávat s funkcionáři vysoké školy poznatky, výsledky a závěry inspekce spolu s
navrhovanými opatřeními pro řešení problémů a odstranění zjištěných nedostatků.
4. Provádět kontrolu plnění opatření přijatých na základě předcházející inspekce.
Také funkcionáři vysokých škol měli v souvislosti s prováděním inspekce na jejich školách
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určité povinnosti při vytváření podmínek pro výkon inspekce :
1. Napomáhat inspektorům v jejich činnosti.
2. Poskytovat inspektorům požadované informace a vyjádřeni včetně informací o plněn,
opatření přijatých k odstraněni zjištěných nedostatků.
3. Provádět kontrolu plnění opatření přijatých na základě předchozí inspekce.
Vysokoškolská inspekce měla kontrolovat především úroveň řízení a kontroly výchovné
vzdělávací činnosti, obsah, organizaci, metody a výsledky výchovně vzdělávací činnost.,
zabezpečení studia učebnicemi, učebními pomůckami, texty a didaktickou

technikou

a jej.ch

kvalitu,

studentů,

výběr,

dodržování

zásad

pro

prověřování

hodnocení

vědomostí

rozmísťování, zvyšování pedagogické a vědecké kvalifikace učitelů a plnění jejich povinnosti,
úroveň řízení vědecké nebo umělecké a výzkumné činnosti se zřetelem k Činnosti výchovné
vzdělávací, dále dohlížet na tvorbu a plnění plánu výchovy nových vědeckých pracovn.ku a
využívání školící kapacity vysokých škol, na plánování, realizaci a využívání styku vysokých
škol se zahraničními vysokými školami a jinými vědeckými, výzkumnými, vývojovými a
uměleckými zařízeními v zahraničí se zvláštním zřetelem k vědecko pedagogickému nebo
umělecko

pedagogickému růstu učitelů a na organizaci, průběh a úroveň přijímacího nzeni

ke studiu na vysokých školách.

Komentář
V 50. a 60. letech minulého století lze nalézt několik také pro dnešek aktuálních prvků
především co se týče organizace inspekční práce.
V 50. letech se klade důraz na poradní funkci inspekce - viz. směrnice z prosince
1956. V té době zřejmě nevadilo, aby hodnotitelé také radili, možná to naopak byl žádoucí
stav. Nezvažovaly se pojmy jako střet zájmů, což určitě bylo dáno zaměřením doby.

i

Podle § 3. odstavec 1. vyhlášky MŠ ze dne IX. Prosince 1980 o provádění inspekce na VŠ.

Podle § 4 vyhlášky MŠ ze dne 18. prosince 1980.

Bod směrnice, který se týkal ředitelů škol, je velmi podnětný též pro současnost.
Akcentace úlohy ředitelů ve správě a řízení školy je vysoce aktuální. „Ředitel má šint
atmosféru dělného prostředí a podporovat vztahy mezi školou a veřejností" jsou Činnosti,
které ředitel má dělat také dnes. Jsou součástí kvalitativních ukazatelů práce školy a procesy
s těmito body spojené mohou být nástroji sebehodnocení školy.
Všeobecný dozor měl za úkol hodnotit školy a zařízení jako celek, prověřovat úroveň
řízení Školy nebo zařízení, péči ředitele o ideový, odborný a pedagogický růst pracovníku,
výchovnou práci učitelů a vychovatelů, prospěchu a chování žáků a jejich mimoškolních
aktivit apod. Tento přístup k hodnocení škol je zcela aktuální i dnes, protože práci školy nelze
glorifikovat nebo odsoudit pokud známe podrobně pouze jednu část její práce (ať už dobrou
nebo špatnou). Nicméně je nutno říci, že odraz celkového stavu školy se může zrcadlit právě i
v jednotlivostech.
Hovoří se o podporování tvůrčího přístupu učitelů, ale není specifikováno jak a jakého
tvůrčího přístupu - pouze natolik, aby vedl ke zlepšování celkového stavu. Vidím zde
postupné otevírání prostoru pro didaktickou svobodu učitelů. Kurikulární a názorová svoboda
zde uplatnění zatím nalézt nemohla.
V bodě 2 směrnice z prosince 1956 je cítit posun směrem k partnerskému postoji mezi
školou a jejími sociálními partnery a také těchto vůči ministerstvu „Školní inspektoři .
získávají k aktivní spolupráci ... sdružení rodičů a přátel školy, závody, dobrovolné
organizace aj. Nadřízeným orgánům podávají iniciativní návrhy na opatření, jejichž provedení
nemohou sami zajistit, a sdělují jim vhodné podněty učitelů a veřejnosti ke zlepšování úrovně
našeho školství".
Dále se v 50. letech objevuje téma tzv. proporcionální inspekce, které je u nás zatím
nedoceněné. Jde o to, že školním inspektorům bylo navrhováno tvořit plány své práce tak, aby
postihli hlavní úkoly a mohli věnovat zvýšenou pozornost školám (zařízením), ředitelům,
učitelům a vychovatelům, popř. okresům a krajům potřebujícím nejvíce pomoci.
Dnes by se takto mohlo postupovat také, třeba na základě sebehodnocení škol, aby byla
zajištěna maximální možná efficience vnějšího hodnocení. Školy by o inspekci mohly samy
aktivně žádat, byla by provedena nezávislá supervize práce školy v oblasti, kterou sama škola
považuje za problematickou. Tak by nemusela inspekce zaměřovat úsilí na oblasti, které jsou
v pořádku, jen o tom inspekce neví. Předpokladem této praxe je osvobození škol od pocitu
strachu z výsledků hodnocení.

Inspektoři, kteří si potřebovali prohloubit svoji pedagogickou praxi a odborné znalosti se
měli vrátit na školy jako učitelé nebo ředitelé. V tomto opatření lze vysledovat pokus o typ
dalšího vzdělávání inspektorů pro aktuální porozumění předmětům, u kterých měli zjišťovat
úroveň zajištění výuky.
K lepšímu porozumění hodnocených předmětů a zajištění kvalitního hodnocení také
posloužilo další opatření. Podle něj (čl. 111. směrnice 1956) se při odborech školství a kultury
okresních a krajských národních výborů a při ministerstvu školství a kultury vytvářely tzv.
stálé aktivy odborných poradců, kteří pomáhali inspektorům při provádění odborných
inspekcí a při výkonu státního dozoru nad výchovou učňů. Při jejich výběru se přihlíželo k
tomu, aby každý z nich mohl odborně sledovat práci učitelů ve dvou až třech předmětech.
Tento přístup je třeba hodnotit kladně, jelikož hodnocení pomáhali vytvářet experti z praxe.
Snahu o dosažení vysoké úrovně inspekční práce vidíme v každém zmíněném předpisu.
Výčet podmínek, za nichž se uchazeč mohl stát inspektorem, je dlouhý (s. 25 až 26). Je dobré
se tohoto standardu nadále držet, samozřejmě za předpokladu změny některých kritérii

Žádoucí kritéria pro výběr z uchazečů pro pozici školního inspektora by dnes mohla
být např.:
I

Splnění podmínek předepsaného školního vzdělání a praxe,

2.

Zkušenosti s prací na ZŠ a v případě výkonu funkce ředitele školy, jak se v ní osvědčil,

| 3.

Absolvování

doplňujícího

studia

pro

ředitele

nebo

školní

inspektory

(školský

management), zná školské předpisy a vyzná se v pracovních a platových poměrech
učitelů a vychovatelů.
4.

Předpoklady uchazeče k samostatné a úspěšné organizaci školní a mimoškolni práce s
učiteli v okrese či kraji,

| 5.

Žadatel pečuje o své další vzdělávání a hovoří velmi dobře alespoň jedním světovým
jazykem, domluví se dvěma,

i 6.
7

Uchazeč o pozici inspektora má zkušenosti s PR (vztahy s veřejností),
Vykazuje publicistickou činnost v oboru pedagogiky.

1.5. Shrnutí vývoje školní inspekce do roku 1989.

Základní tendencí ve vývoji školní inspekce byla její postupná sekularizace a
decentralizace (k jedinému velkému posílení centralizace došlo za 11. svět. války) a skryte
také byrokratizace a formalizace. Funkce poradně kontrolní (evaluační?) přecházela v praxi
ve funkci ryze kontrolní, což se projevilo především tím, že v hodnocení celého procesu
vyučování

převažovaly

ukazatele

kvantitativní

nad

kvalitativními

(např.

dodržovaní

předepsaných postupů ve vedení vyučovací hodiny, zda byl na tabuli napsán datum a terna
hodiny, úprava sešitů, předepsaný počet známek za pololetí, apod ). Na druhé straně zjevne
dobrým opatřením bylo zavedení kontroly výběru uchazečů o funkci školního inspektora
(konkursní řízení). Ale i tady bychom mohli diskutovat, jestli v době, kdy nejlepší známkou
odbornosti a hlavně vhodnosti zájemce o místo byla z podstatné části jeho správná politická
orientace, nesloužilo toto opatření spíše jako argument

v případě vyloučení nevhodných

kandidátů.
Důsledkem byrokratizace řízení ve všech odvětvích státní správy byla tendence
zjednodušit si práci jak nejvíce možno (často to byl únik od opravdu nesmyslných opatřeni,
která jen přidělávala práci a k ničemu důležitému nevedla, pouze k hromadění velkého
množství nic neříkajících dat). Díky tomu funkce inspektora upadala i co do prestiže, protože
její poslání kontrolovat a po zhodnocení zjištěných informací také poskytovat určitou pomoc
nebo přinejmenším

radu, bylo do značné míry

znehodnoceno.

Funkce

se

značně

ztormalizovala a začala pozbývat na důležitosti.
Dalším jevem promítajícím se do sféry řízení školství, byla snaha zavděčit se politicky
Sovětskému Svazu. To se projevilo v celém systému řízení, ale za příklad může posloužit
zcela jasně nelogický a do důsledku nepromyšlený zákon o vysokoškolské inspekci z roku
1981. Vysoké školství bylo vždy autonomní a samosprávné, jeho inspekce u nás

neměla

tradici, a proto se v praxi neujala. Dalším příkladem by mohly být v té době všude přítomné
proklamace o politické a ideologické vyspělosti kádrů na společensky významných postech.

1.6. Inspekce po roce 1989.

Dne 13. prosince roku 1990 vešel v platnost zákon č. 564 České národní rady o státní
správě a samosprávě ve školství, kde se ve čtvrté části ustanovuje Česká školní inspekce jako
orgán státní správy, která je rozpočtovou organizací přímo řízenou ministerstvem. V cele
České školní inspekce stojí ústřední školní inspektor.
V předškolních zařízeních, ve školách a Školských zařízeních Česká školní inspekce
kontroluje výsledky výchovně vzdělávací činnosti, úroveň odborného a pedagogického nzem,
personální a materiálně technické podmínky výchovně vzdělávací činnosti, efektivnost
využívání hospodářských prostředků a dodržování obecně závazných právních předpisu v
oblasti školství.
V předškolních zařízeních, školách a školských zařízeních, ve střediscích praktického
vyučování a pracovištích praktického vyučování zřizovaných jinými ústředními orgány,
organizacemi, církvemi a občany Česká školní inspekce kontroluje výsledky výchovné
vzdělávací činnosti a dodržování obecně závazných právních předpisů upravujících jejich
činnost.
Vykonavateli školní inspekce jsou školní inspektoři, kteří jsou oprávněni vstupovat do
objektů a zařízení orgánů a organizací, obcí, církví a občanů, v nichž se zabezpečuje výchova
a vzdělávání, do předškolních zařízení základních škol, základních uměleckých škol,
] středních škol, odborných učilišť, středisek a pracovišť praktického vyučování a do školských
zařízení.
Školní inspektoři projednávají výsledky kontrolní činnosti s ředitelem, se školským
úřadem a zřizovatelem předškolního zařízeni, školy a školského zařízeni. Pokud inspektor
zjistí, že nebyly odstraněny nedostatky zjištěné školní inspekcí nebo nebyly vytvořeny
podmínky pro výkon školní inspekce, může uložit pořádkovou pokutu odpovědnému
pracovníku až do výše 1000 Kčs, a to i opětovně. Pokutu lze uložit do jednoho roku ode dne
nesplnění povinnosti. Výnosy z pokut jsou příjmem státního rozpočtu České Republiky.
Pro střední zdravotnické školy vykonává inspekci ministerstvo zdravotnictví svými
školními inspektory, pro sociální školství ministerstvo práce a sociálních věcí svými školními
inspektory.

Podrobnosti o výkonu školní inspekce měla upřesnit vyhláška ministerstva školství, u
středních zdravotnických škol v dohodě s ministerstvem zdravotnictví, u sociálního školství v
dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí. K tomu sice nedošlo, zato v červnu roku 1995
byl výše jmenovaný zákon novelizován

a doplněn zákonem č. 139, nicméně slibovaná

vyhláška ministerstva školství, která měla podrobně pojednávat o inspekční

činnosti,

vstoupila v platnost až koncem roku 1997.
Doplnění zákona o ČŠ1 se týkalo mimo jiné také její úlohy při zařazování škol, předškolních
zařízení a školských zařízení do sítě škol, předškolních a školských zařízení. O tomto kroku
musí být ČŠ\ informována, aby mohla provádět na těchto nově vzniklých institucích řádnou
inspekční činnost.
Zákon upravuje také vznik a působnost rady školy. Ta má právo požádat ČŠl o
inspekci. Výroční zpráva školy musí obsahovat údaje o výsledcích inspekce provedené CSl •
pokud inspekce v daném školním roce proběhla. Výroční zpráva školy by měla kromě
kvantitativních ukazatelů a přehledu hospodaření školy obsahovat také analýzu činnosti školy
po stránce kvalitativní, ale jak vyplynulo z výpovědí inspektorů, není tomu zdaleka tak. Presto
se zdá, že zavedení povinnosti vyhotovovat výroční zprávu školy jakýmsi předstupněm pro
vznik povinnosti a v ideálním případě vlastní potřeby školy vyhotovovat sebehodnotici
zprávy.
Podle zmíněného zákona je úkolem ústředního školního inspektora navrhovat ke
jmenování a k odvolání školní inspektory, při tom vychází z výsledků konkurzního řízení.
Dále přijímá do pracovního poměru i další zaměstnance ČŠl. Inspekce v předškolních
zařízeních, ve školách, školských zařízeních, ve střediscích praktického vyučování a v
pracovištích praktického vyučování zjišťuje a hodnotí:
• výsledky vzdělávání a jeho průběh vzhledem k platným učebním plánům a učebním
osnovám, popřípadě k jiným schváleným učebním dokumentům, které zahrnují alespoň
nejvýznačnější cíle vzdělávání, celkovou

strukturu učiva, výčet a stručný

popis

jednotlivých předmětů nebo jiných strukturních obsahových celků a podmínky omezující
přijetí uchazečů ke studiu, a které byly schváleny ministerstvem - dále jen učební
dokumenty,
• personální a materiálně technické podmínky vzdělávací činnosti vzhledem ke schváleným
učební dokumentům,

.

efektivnost využívání finančních prostředků přidělených ze státního rozpočtu vzhledem k
účelu jejich poskytnutí a vzhledem ke schváleným učebním dokumentům.
Další činnost ČŠl spočívá v tom, že má za úkol předkládat příslušnému orgánu státní
správy ve školství návrh na vyřazení školy, školského zařízení a předškolního zařízení ze sítě
těchto zařízení, účastní se opakovaného projednávání výroční zprávy ředitele o činnosti školy
v radě školy, účastní se zjišťování zpracování a zveřejňování výsledků vzdělávání a přípravy
pro účely souhrnné zprávy o stavu vzdělávání.
Školní inspekce, její přípravy, výkonu a vyhodnocování se na základě pověření ústředního
školního inspektora a pod vedením pověřeného školního inspektora mohou účastnit i dal si
zaměstnanci školní inspekce, kteří jsou vzhledem k vlastní kvalifikaci oprávněni vystavit
odborný posudek jako podklad pro inspekční hodnocení.
Pověření k výkonu činnosti musí obsahovat jméno zaměstnance ČŠl, předmět inspekční
činnosti, o které se má vystavit odborný posudek, označení školy nebo školského zařízeni,
datum a čas činnosti, jméno školního inspektora, který pověřeného zaměstnance vede, a
podpis ústředního školního inspektora.
Výsledky zjištění a hodnocení školních inspektorů jsou zaznamenány formou inspekčních
zpráv. Ty jsou uloženy ve škole nebo školském zařízení a u územně příslušného orgánu CS1.
Inspekční zprávy jsou na obou místech veřejně přístupné po deset let od data vydáni V
inspekční zprávě se uvádí označení inspekčního orgánu a inspektorů, kteří se inspekce
účastnili, dále označení kontrolovaného předškolního zařízení, školy nebo školského zařízení,
místo a čas provedení inspekce, předmět inspekce, zjištění a hodnocení inspekce, označení
dokladů a ostatních materiálů, o které se zjištění opírá. Inspekční zprávu podepisují
zúčastnění inspektoři a ředitel kontrolovaného předškolního zařízení, školy nebo školského
zařízení.
Výsledky inspekční činnosti inspektoři projednávají s ředitelem školy předškolního nebo
školského zařízení. Povinností zaměstnanců inspekce je zaslat bez zbytečného odkladu
písemnou inspekční zprávu o zjištěních a hodnocení zřizovateli, školskému úřadu, řediteli
kontrolovaného zařízení a radě školy, pokud byla zřízena. Připomínky k obsahu inspekční
zprávy může ředitel školy, předškolního nebo školského zařízení podat ČŠl do 14 dnu po
jejím obdržení. Připomínky k obsahu jsou součástí inspekční zprávy.
Inspektoři ČŠl se účastní také konkurzních řízení v konkurzních komisích na vybrané
funkce v oblasti školství podle vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 251

ze dne 30. srpna 1996 o sestavování konkurzních komisí a pravidlech jejich činnost, v
konkurzním řízeni. Jejich účast je nutná podle této vyhlášky ve všech konkurzních komisích
kromě komise v konkurzním řízení na funkci ředitele školského úřadu a komise v případě
konkurzu na funkci ústředního školního inspektora. V konkurzních řízeních na funkci ředitele
školy, případně dalších funkcí jmenovaných ve vyhlášce, je v komisi zastoupen jeden školní
inspektor ČŠl, pokud se koná konkurz na funkci školního inspektora, účastní se dva školní
inspektoři.
Podle nové vyhlášky se Česká školní inspekce člení na ústředí, v jehož čele je ústřední
školní inspektor, na oblastní pracoviště zahrnující více okresů a na okresní pracoviště. Podle
nejnovějších úprav státního uspořádání existuje v republice 14 krajských inspektorátů.
Oprávnění k výkonu inspekční činnosti prokazuje školní inspektor průkazem školního
inspektora vydaným ústředním školním inspektorem. Ostatní zaměstnanci školní inspekce se
prokazují pověřením ústředního školního inspektora a občanským průkazem.
Hlavním úkolem inspekce podle vyhlášky č. 357 je sledovat a hodnotit výchovně
vzdělávací proces včetně jeho výsledků, efektivnost využívání prostorů a matenalne
technického zabezpečení, hodnotit úroveň školy, kontrolovat povinnou dokumentaci a
vybavení školy, vyžadovat vysvětlení od zodpovědných osob, získávat poznatky o výsledcích
kontroly jiných orgánů a případně s nimi spolupracovat, předávat inspekční zjištění osobám,
kterým náleží přijetí účinných opatření směřujících k odstranění případných nedostatků.
Následně je inspekce povinna kontrolovat účinnost těchto opatření.
Inspekční činnost se provádí především podle plánu hlavních úkolů ČS1, podle požadavků
ministerstva a dále na základě podnětů školského úřadu, zřizovatele školy, obcí, ředitele
školy, rady školy, občanů a v neposlední řadě na základě předchozí inspekční činnosti.
Do 30. listopadu předkládá ústřední školní inspektor každoročně ministerstvu zprávu CSl
o stavu škol a plnění úkolů školní inspekce v uplynulém školním roce.
Nejnovějším dokumentem vyjadřujícím se k otázkám školní inspekce je Usnesení vlády
České Republiky ze 7. dubna 1999 č. 277 ke koncepci resortu Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy do roku 2002.
Obsah kapitoly Hodnocení a kontrola kvality zní:
„Zrušením principu jednotné školy a uvolněním pedagogické autonomie škol přirozeně
vstoupila do popředí potřeba soustavného odborného posuzování kvality a výsledků

vzdělávání na všech typech škol. Těžiště by se mělo přesunout zhodnocení formální
správnosti a dodržování předepsaných postupů k hodnocení výsledku.
Základem se musí stát pravidelné vlastní hodnocení (autoevaluace, sebehodnocení) škol
i školských pracovníků všech profesí. Jejím smyslem při tom není jen sám výsledek, ale
především skutečnost, že se všichni školští pracovníci mají možnost pravidelně podívat na
výsledky vlastní práce i práce svých podřízených a kolegů. Pro zavedení tohoto u nás dosud
málo obvyklého postupu bude třeba vytvořit systém pravidel sebehodnocení, která budou
platit i pro hodnocení vnější. Kritéria a oblasti hodnocení budou samozřejmě užší pro systém
vnitřní evaluace (sebehodnocení) a vnější evaluace (inspekce). Podmínkou

účinného

sebehodnocení je to, že si škola sama stanoví závazné krátkodobé i střednědobé pedagogicke
cíle. Takto bude schopna hodnotit, zda, do jaké míry a jakými prostředky svých cílů dosáhla.
Zvláště významné je sebehodnocení u vysokých škol. Počítá se s účastí studentů na
hodnocení tak, jak je to obvyklé v cizině, ale i v řadě našich vysokých škol a fakult. Výsledky
I studentského hodnocení však nebudou platit absolutně, nýbrž mají se stát součástí celkoveho
hodnocení. Školy, které je zavedly, s tím mají své dobré zkušenosti.
Kritérii (vnitřního i vnějšího) hodnocení budou zejména:
• Úroveň řízení pedagogického procesu,
• Účinnost podpory „aktivního učení", tj. motivace žáků a studentů k učení a učení se,
• Výkon žáků, měřený ovšem nejen rozsahem vědomostí, nýbrž zejména znalostmi
a dovednostmi, schopností samostatné práce apod.,
• Soulad

se

závaznými

učebními

dokumenty

vzdělávacího

programu

i s vlastními

specifickými cíli školy,
• Vývojový trend školy.
Teprve na takové věcné sebehodnocení by mělo navazovat hodnocení vnější, které
jvyjadřuje odpovědnost státu za kvalitu vzdělávacích zařízení. Nesmí se omezit na pouhou
formální kontrolu, nýbrž musí se soustředit na kvalitu a účinnost vzdělávání.
Hodnocení a kontrola kvality v regionálním školství přísluší České školní inspekci jako
nezávislému a odbornému orgánu státní správy. Ve velmi uvolněném rámci obsahů, forem
• organizace vzdělávání je právě ČŠl - vedle závazných učebních dokumentů a národního
kurikula - pilířem a zárukou soudržnosti takto koncipované vzdělávací soustavy. Má zajistit
srovnatelnost vzdělávacích výsledků, identifikovat hlavní problémy a poskytovat státní správě

spolehlivé a užitečné informace pro operativní řízení i pro strategické rozhodování. Význam
takového hodnocení pro zpětné vazby byl dlouhou dobu podceněn. V současné situaci se take
na pracovníky ČŠl kladou podstatně vyšší odborné nároky: tak například pedagogicka
zkušenost je sice i nadále nezbytnou, ne však již postačující podmínkou pro úspěšný výkon
inspektorské práce. Na rozdíl od minulosti nebude inspekce jen orgánem kontroly, připadne
represe. Vedle nezbytné role kontrolní se stane i orgánem poradním, prostředníkem výměny
zkušeností a službou celé veřejnosti. Z toho také plyne, že problém nedostatečné prestiže
učitele vůbec je dvojnásob naléhavý u pracovníků inspekce. K pokrytí nesmírně široké palety
školských odborností i k překlenutí formálních bariér mezi ČŠl a školami může významně
přispět účast zkušených učitelů - odborníků na inspekční činnosti samé. To sice již dosavadní
právní úprava umožňuje, zatím se však málo využívá, protože chyběla motivace. MSMT seji
pokusí vytvořit, buď v rámci systému profesního růstu učitele, případně úpravou definice
učitelského úvazku.
Nezávislým orgánem odborného hodnocení a kontroly vysokého školství je Akreditační
komise. Po úspěšném zvládnutí základního postupu předběžné akreditace studijních programu
by se těžiště její práce mělo rovněž přesouvat k hodnocení a kontrole vzdělávacích výsledků.
Měla by navazovat na výsledky vlastní evaluace vysokých škola fakult, povzbuzovat
k inovacím a dbát na soustavné zvyšování úrovně, zejména ve srovnání se zahraničím. Kromě
funkcí kontrolních by měla poskytovat i užitečné odborné informace a zprostředkovat výměny
zkušeností.
Výsledky vlastních i vnějších hodnocení budou sloužit nejen škole a jejímu vedení,
připadne orgánům státní správy, ale i zřizovateli, samosprávným orgánům a konečně i cele
veřejnosti. MŠMT bude vyžadovat, aby byly běžně dostupné každému zájemci."

l l

- 1 >Py inspekční činnosti a inspekční tým.

Česká Školní inspekce vykonává tři základní typy inspekční činnosti - orientační inspekci,
tématickou inspekci a komplexní inspekci na standardních školách - základní Školy,
gymnázia, některé střední Školy a předškolní zařízení. Pro inspekční výkon ve specifických
školách a školských zařízeních jsou vytvořeny odvozené osnovy.

Předmětem inspekce se rozumí komplexní (orientační, tématické) posouzení činnosti školy
jako celku nebo některých vybraných aspektů ve smyslu zákona § 18 odstavec 3 a 4 c. b

z

roku 1995.
Orientační inspekce.
Tento typ inspekce je základní formou inspekční činnosti a jejím úkolem je především
zjišťovat stav škol a školských zařízení pro základní orientaci (zda je škola dobře vedena
a zda její práce není příliš chybná nebo nedostatečná), provad, šetření na základě podnětu
rodičů a veřejnosti, rady školy, školských úřadů a škol a následnou inspekci, aby bylo
zajištěno plnění opatření, která byla přijata na základě předchozí inspekce. Pro orientační
inspekci byly samotnou inspekcí (není ošetřeno legislativně) vypracovány tři základní moduly
(A, B, C). Každý z modulů je zaměřen na sledování jiné oblasti - řízení školy, hodnocení
podmínek a průběhu výchovně vzdělávacího procesu a hodnocení školy z hlediska úrovně
výsledků učení.
Pro otázku řízení školy (modul A) jsou důležité tyto kategorie, koncepční záměry školy,
odborné a pedagogické řízení, personální struktura školy, kontrolní systém školy, informační
systém školy (vnitřní a vnější), vedení povinné dokumentace, plnění učebních planu,
efektivnost využívání finančních prostředků přidělených ze státního rozpočtu (vzhledem
k účelu jejich poskytnutí a vzhledem ke schváleným učebním dokumentům. Jako kritéria pro
tento modul slouží bod 3 pro komplexní inspekci.
Druhý modul orientační inspekce (modul B) pro sledování podmínek a průběhu výchovné
vzdělávací činnosti pracuje s

těmito kategoriemi: hodnocení materiálně technických

podmínek pro výchovně vzdělávací činnost, hodnocení psychohygienických podmínek,
hodnocení personálních podmínek, plnění učebních osnov, hodnocení z hlediska kvality
vyučování, hodnocení školy z hlediska výsledků vyučování (např. rozvoje osobnosti,
,
•o
všeobecného kulturního rozhledu, osobnostních kompetencí, hodnotových orientaci, postojů
apod ). Jako kritéria slouží body 3 a 4 univerzální osnovy pro komplexní inspekci.
Důležité jevy pro oba tyto moduly orientační inspekce jsou výroční zprávy školy, její péce
o další vzdělávání

a odborný růst pedagogických

pracovníků, hodnocení

výchovného

Poradenství, hodnocení dalších aktivit , které významně ovlivňují výchovně vzdělávací
činnost školy, hodnocení činnosti školských zařízení, která jsou součástí školy.
Modul C není inspektory často používán ve výkonu orientační inspekce, je to oblast,
kterou podrobně rozvíjí komplexní inspekce.

Tématická inspekce.
Dalším typem inspekční činnosti jsou tzv. tématické inspekce, které sledují vybrané
aktuální problémy a témata. Provádějí se na reprezentativním vzorku škol a zanzem, coz
potom umožňuje vypracování analýz na regionální nebo i celorepublikové urovm. Obsah je
zpravidla zadáván MŠMT nebo ČŠl. Výsledkem je zpráva vypracovaná přesně na základech
požadavků zadavatele tématu. Ministerstvem zadané prioritní problémy jsou zadávány na cely
rok a v celoroční plánu inspekcí prolínají všemi druhy inspekci.
Komplexní inspekce.
Je považována za neobjektivnější typ inspekce, jelikož se na jejím výkonu podílí tým, je
dlouhodobá a sleduje všechny jevy vyskytující se v rámci výchovně vzdělávací činnosti školy.
Pro komplexní inspekci byla vypracována osnova, podle které se provádí (viz. příloha c. 1).
Zahájení komplexní inspekce musí školní inspektor dát na vědomí řediteli školy včas - ve
vyhlášce blíže nespecifikováno.

Dále musí

inspektor

oznámit

řediteli školy

složeni

inspekčního týmu, plánovaný průběh a časové rozvržení inspekční Činnosti. Povinnosti
ředitele školy je poskytnout pověřeným školním inspektorům vyžádané podklady nezbytne
pro inspekční činnost. Ředitel školy nebojím pověřený zástupce mohou být přítomni výkonu
inspekčni činnosti výchovného a vzdělávacího procesu.
Inspektoři po vykonání kteréhokoli typu inspekce vyhotovují inspekční zprávu, v případe
komplexní inspekce vyhotovují paralelně též protokol o inspekční činnosti. Protokol se
vypracovává u ostatních typů inspekce pouze v případě porušení právních norem. Nesepisuje
se, pokud byly drobné nedostatky operativně odstraněny. Tato skutečnost se zaznamenava
pouze do inspekční zprávy. V inspekční zprávě nebo protokolu může inspekce stanovit termín
následné orientační inspekce zaměřené na zjištění účinnosti přijatých opatření k odstraněni
j zjištěných nedostatků. Tento postup při výkonu inspekční činnosti se řídí podle Zákona CNR
í č.552 z roku 1991, o státní kontrole, ve znění zákona č. 166 z roku 1993.
Inspekční tým.
Je podmínkou výkonu komplexní inspekce a disponuje minimálně dvěma členy. Vedoucí
týmu je jmenován vrchním školním inspektorem. Musí splňovat požadavek odbornosti
(pedagogickou způsobilost) pro daný typ školy. Zohledňuje se také odborná způsobilost
mspektora pro vyučovací předměty, aby inspektoři mohli odborně hodnotit výuku. Pro
j sledování, kontrolu a hodnocení ostatních činností školy je dostatečně kvalifikován každý
inspektor.

Pro výkon orientační inspekce je většinou dostatečné, aby ji prováděl pouze jeden
inspektor po dobu jednoho dne (výjimečně déle), někdy je ale vzhledem k velikost, školy
nebo záměrům inspekční návštěvy potřeba utvořit tým pracovníků.

1.8. Problémové oblasti České školní inspekce.

Jedním ze základních problémů týkajících se inspekce je její stále přetrvávající tradiční
chápání. Inspektor je podle tohoto modelu chápán jako kontrolor a nadřízený řediteli školy. Je
tím, kdo řeší veškeré problémy vzniklé v rámci školy, řeší všechny stížnosti a neshody, jeho
názor na kvalitu pedagogické práce se bere jako zákon. Inspektoři jediní znají správné formy
a metody a jejich úkolem je prosadit je v praxi. Nemusí to být nutně tak, že by si to myslel
inspektor, toto vnímání může mít škola. Pokud si ovšem obě strany nevyjasní svoje postavem,
může to značně ovlivnit kvalitu průběhu hodnotících procesů (např. škola se bude hodnotit
tak, aby uspokojila očekávání, která podle ní má inspektor). Pojem evaluace školství splývá se
zastaralým pojetím inspekce jako dozorčího orgánu s rozhodovacími
V inspekční práci stále obsahově převládají prvky kvantitativního

nad

pravomocemi.
kvalitativním

hodnocením procesů a někdy se nerozlišují kontrolní a evaluační výstupy. V praxi se často
směšují poradenství, metodické řízení a operativní řízení. Toto pojetí se ovšem postupné
mění, dokazují to přinejmenším i uvedené právní normy. Proces transformace s sebou přinasi
i další problémy.
Jedním z nich je inspekční odbornost. Ta se v současné době odvozuje takřka výhradně od
Pedagogické kvalifikace a praxe na úkor schopnosti orientace v legislativě a řízení. Také zde
se situace pomalu mění, se vznikem doplňujícího vzdělávání pedagogických pracovníků
v řízení školství
Zmíněná pedagogická kvalifikace není automaticky zárukou odbornosti v systému
autonomních škol a různosti vzdělávacích programů. Na tomto poli je většina inspektorů
nezkušená a to vede k různým subjektivním posudkům a pokusům operativně rozhodovat i o
jevech mimo platnost obecně platných předpisů - např. dodržování nepsaných pedagogických
zásad.
S předchozími nastíněnými problémy souvisí i otázka organizace inspekce,

fa

Předpokládá především řešení současné situace v personální sféře inspekce. Mnoho
inspektorů bylo a je do svých funkcí jmenováno v rozporu s platnými právními předpisy.

Bohužel tato situace není jednoduše řešitelná bez vzniku závažných problémui. Okresn.
. vevořni dožení pracovníku inspeKoe
inspektoráty jsou personálně poddimenzované, kvalifikační s
většině případů

nevyhovuje požadavkům

regionu,

^

oce

^

^
^

(dohromady jich je kolem 350) vzhledem k množství požadovaných operát,vn
plánovaných úkolů (každý inspektor provede asi 40 inspekcí ročně a pnbltzne p
inspekcí se stává vedoucím týmu).
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v souvislosti se zajištěním kvalitní práce školnich inspektorů vyvstává další problém. Tím
je zabezpečení inspektorátů z hlediska ekonomického a technického. Mzdové zabezpečeni
inspektorů neodpovídá jejich zařazení do sféry řídících pracovníků ve školství a není s nimi
srovnatelné (většina ředitelů škol i někteří učitelé mají vyšší plat než inspektoři), t o prinas.
problém motivace a získání opravdových odborníků do funkcí školních inspektoru.
Technické vybavení inspektorátů zaostává za reálnými potřebami inspekce, jejímž hlavním
posláním je práce s informacemi. Díky tomu se vynořuje další problém a tím je komunikace.
Aktuální informace mají dlouhou doručovací lhůtu a tím je jejich aktuálnost znehodnocována.
Nesystémové zpracování informací může vést a často bohužel i vede ke zkresleny dat
zjištěných inspekční činností. Je také nutné říci, že právě proto, že je každý systém poněkud
náchylný k selhání (velké množství podílejících se složek, mnoho informací, procesně složíte
uspořádání), j e velmi žádoucí se na systémy nespoléhat a jako škola byt do značné míry
nezávislá a soběstačná. A k tomu právě by mělo sloužit sebehodnocení.

Současné trendy a vývojové tendence školní inspekce z c e l o e v r o p s k é h o hlediska.

II.

Tato kapitola je věnovaná vývoji evaluačních snah v Evropě a proto uvádíme
podrobnější nástin inspekční praxe vybranych evropských zemí. Relativně novy trend učinit
jednou z hlavních funkcí inspekce tzv. metaevaluaci se týká celé Evropy, které jsme součást,,
proto bude podrobně pojednán v samostatné kapitole. Evropu pak budeme nahlížet více jako
celek. Přehled zemí a jejich inspekčních systémů následuje za obecnějším úvodem v prvn,
části.
Hlavními trendy

náplně práce inspektorátů Evropy jsou supervize,

evaluace,

informační funkce a poradenství. Obvykle se tyto jednotlivé funkce mísí, někde některý
z těchto aspektů chybí.
V Evropě existují dva základní přístupy k inspekční práci, kterými jsou jednak úplná
evaluace škol (např. Anglie, Nizozemí, Skotsko, Flandry, ale i Portugalsko) a pak přístup
zaměřený na správnou administrativu škol (většina německých zemí, Rakousko). Ve všech
jmenovaných zemích existují národní inspektoráty jako orgány státní správy.
Kombinovaný přístup zvolili např. Francie (poradensko evaluační funkce) nebo Dánsko
(kombinace všech jmenovaných trendů, zřetelný posun k metaevaluaci).
V Evropě ale existuji i země, které inspektorát v tradičním slova smyslu nemají - jsou to
skandinávské země, kde můžeme najít pouze některé prvky inspekční práce (tato situace
vznikla v důsledku rychle se rozšiřující autonomie škol a velké redukce národních pravidel
týkajících se kurikula a jiných obvykle normativně daných pravidel). Tady se kontrolní
funkce ujímají orgány místní správy, na kterých v podstatě spočívá veškerá odpovědnost za
dění v regionu (místě). Tři země (Francie, Itálie a Španělsko) mají smíšenou formu národního
(centrálního) a oblastního inspektorátu.
V oblasti školní inspekce je nutné si uvědomit několik obecných aspektů, které mají na jej,
úspěšnou činnost zásadní vliv:
• Při vykonávání školní inspekce se vzájemně potkává mnoho lidí a je nutné si ujasnit jejich
postavení.
• Inspekci jsou podřízeni jak učitelé a školy, tak i pedagogické koncepty nebo praktická
pedagogická pravidla, správné chování ve škole nebo hospodářské podmínky školy.

Nutnost proměny školní inspekce je zře,má již z toho, že v mnoha zemích pocházej, j q .
principy ještě z období, kdy se škola vymanila z vlivu církve, a kdy se pravn, společnost
prostřednictvím státu snažila na základě daných učebních cílů ajejich kontroly starat
o pořádek ve školství. Úloha inspekce spočivala tehdy v kontrole výuky učebm látky,
kterou zadal stát. Hlavní roli hrála didaktika vyučování a pro inspekci to znamenalo
provozování celkem mechanické kontroly jejího plněni.
• Chceme-li dosáhnout změn ve vzdělávacím procesu žádoucím směrem (takovým, který
odpovídá perspektivním požadavkům společnosti na změnu obsahu a lúnkce vzdělávám),
musíme spolu s ostatními transformačními procesy měnit také systém inspekce. Ten musí
odpovídat cílům a strukturám, které jsou nutné pro dosažení žádoucích vzdělávacích cílu.
• Důležitou oblastí se stala otázka právního a odborného dohledu. Cílem odborného dohledu
je vytvoření prostředí pro efektivní fungování pedagogiky (a kontrola, zda je pedagogika
realizována dobře nebo špatně), cílem právního dohledu je zajistit zákonně poskytovana
práva a s nimi spojené povinnosti (a kontrola, zda je vzdělávání realizováno legálně nebo
nelegálně). Tady je důležité si uvědomit, že záležitosti týkající se „kvalitní pedagogiky"
vycházejí vždy z potenciálu lidí, kteří se na procesu realizace podílejí. Je to tedy otazka
vnitřních obsahů jednotlivců, a s takovým faktorem musíme jednat spíše na zaklade
poradenské činnosti založené na partnerském rozhovoru, než činnosti kontrolní. Zasahy
a s nimi spojená nejrůznější opatření nápravy (vyplývající z kontrolní činnosti inspekce) se
mají týkat pouze oblasti právního dohledu. Teoreticky se otázky odborného a právního
dohledu dají dobře rozlišit. V praxi můžeme narazit na problém ve chvíli, kdy principy
„kvalitní pedagogiky" uzákoníme. Stane se pak pedagogika právni otázkou 9 Můžeme se
domnívat, že zákonodárné orgány vyřeší prostředky legislativy vše 9 Samozřejmě, ze
nikoli. Je jasné, že otázku výjimečnosti a odlišnosti každého jedince nikdy do zákonů
nezařadíme, protože je to nemožné.
Vzniká tu tedy prostor pro změny, které zohlední všechny jmenované aspekty školní
inspekce. Pokud by se nám nepodařilo porozumět a následně dobře rozlišovat mezi odborným
a právním dohledem (kdy právní dohled je možné legislativně přesně formulovat, což nelze
udělat v případě odborného dohledu, protože tam se jedná o neustálý vývoj a je to otázka
Permanentního dalšího vzdělávání a profesionalizace) a vnitřní svobodou (důstojnost člověka,
odpovědnost za svůj život) a vnější svobodou (volný prostor pro individuální jednání v rámci
vnitřní svobody) člověka, mohlo by se stát, že bude neustále docházet k mylným nebo
/manipulovaným výkladům okolo otázky vzdělávání.

Řešením v oblasti inspekce (a vlastně celého vzdělávacího systému) by měla být takova
kompromisní řešení a posun směrem ke kooperaci, aby bylo dosaženo rovnováhy systému za
,eho stálého proměňování. Svobodně jednající, odpovědné složky systému spolu kooperuj! a
stále vylepšují status quo.
V evropských zemích proběhly nebo probíhají transformační procesy ve školských
soustavách. Tento vývoj je pochopitelný v návaznosti na společenské proměny (globahzace,
informační boom). Podíváme-li se najeden z možných vzdělávacích modelů, jak ho popisuje
pan profesor Rýdl ve své publikaci Inovace školských systémů" a zaměříme se na tu část jeho
práce, kdy se neuvažuje o absolutním „odškolštěním" společnosti a kdy se se školou jako
hlavní vzdělávací institucí stále počítá, je jasné, že inspekce stále bude existovat, ale jiz nikoli
jako jediná evaluační instituce. Role inspekce se určitě změní, protože její funkce kontrolora a
evaluátora podle všeobecně platných kritérií nebude dostačovat vzhledem ke zmene
vzdělávacího prostředí.
Transformace inspektorátů v organizace zaměřené na kvalitu výuky ve třídách, školách
a v celém systému je založená na přímém inspekčním pozorování, použití všech dostupných
dat z mnoha zdrojů včetně autoevaluačních zpráv škol14 (zajištění objektivity):
Tendence jsou.
-

zavádění

specifických

požadavků

na

data,

která

školy

používají

ve

svém

sebehodnocení,
-

tlak na školy, aby sebehodnocení prováděly ve stále větší míře,

-

využívání dat z vysokoškolských studií nebo z výzkumů agentur pro porovnávání
informací o konkrétních školách

-

Rozšiřovat objem a záběr znalostí inspektorátu, a to především v oblasti evaluace
kvality řízení školy, úrovně jejího zajištění a správného využívání finančních
a pracovních zdrojů.

-

Sířit mnohem otevřeněji informace ke stále se rozšiřující základně veřejnosti (nejen
příslušným školským orgánům). Vzniká napětí mezi tzv. „veřejným ospravedlněním"
a „podáváním zpráv za účelem skrytého poradenství" - tedy jde o to, jakou zvolit
hranici mezi důvěrností informací a veřejnosti inspekčních zjištění.

M

, K m ' c l Inovace školských systémů, Praha 2003.
p :
Inspekce vzdělávání v některých evropských zemích, srpen 1998, inierní materiál ČŠl.

Normativní pohledy inspektorátu na kvalitu hodin, učitelů, tříd, škol a celého systému
mohou být důležitým a podstatným bodem v kontinuálně probíhající diskusi o vývoji
vzdělávání, a proto by snahou všech zúčastněných mělo být ve stále větsi míre
publikovat taková normativní hlediska (kritéria kvality). Není příliš důležité, jestli
vycházejí ze zákona nebo jestli byla vytvořena inspektorátem.
Do inspekčních zpráv o školách i do zpráv o jednotlivých vzdělávacích aspektech jsou
postupně stále více často zahrnovány také závěry evaluačních (hodnotících) aktivit.
Rozdílně je vnímána poradní funkce inspektorů, což vychází do značné míry z tradice,
vztahů mezi inspektoráty a tím, jakou mají ministerstva vytvořenou vlastní možnost
poradní funkce na méně formální úrovni.
Důležitá je také otázka hodnocení učitelů v průběhu vzdělávacího procesu. Mnoho
inspektorátů by uvítalo, kdyby toto nemusely dělat. Je to však součástí celkové
evaluace škol a je zcela běžné, že závěry z hospitací

inspektoři

důvěrně

prodiskutovávají s řediteli škol (viz. s. 44 této diplomové práce - podobné tendence
vycházejí z anglického modelu inspekce). Inspektor není za hodnocení učitele
odpovědný, ale existuje tendence k nárůstu důležitosti kritérií pro posouzení kvality
učitele, která je klíčovou otázkou pro zajištění kvality vzdělávání.
Inspektoráty mají rostoucí tendenci ke zjišťování změn kvality sledovaného jevu na
celostátní úrovni po provedení evaluace školy nebo některého ze vzdělávacích
aspektů.
Jestliže se stane, že kvalita školy nebyla ani v diskusi (školám je dána možnost něco
změnit dříve, než se přistoupí k represivním opatřením) shledána dostatečnou,
odpovědné orgány (rady škol, okresní nebo celostátní orgány) provedou následné
kroky. Diskutovaná je v této souvislosti také otázka důslednosti postupů a tempa,
v

jakém jsou inspekce plněny (otázka následných inspekcí).

V souvislosti s přeměnou role inspekce jako služebníka veřejnosti (narozdíl od pouhé
tradiční kontrolní role), roste potřeba kvality inspekční práce spojené s šířením
získaných informací a zkušeností, se zlepšováním hodnocení kvality školy nebo
dílčích aspektů vzdělávání a také se způsobem publikování inspekčních zpráv. Tady
se ukazuje stále se zvyšující důležitost odboru pro správu dat, publikačního oddělení
a oddělení

Pro styk s veřejností (public relation - srovnej viz. kapitola 2.9.).

Komentář:
Zřetelný je všeobecný posun používat inspekci nikoli pouze jako nástroj kontroly (a
evaluace), ale její funkci stále rozšiřovat. Některé země funkci inspekce chápou take jako
vzdělávací nebo poradenskou. Otázkou je, do jaké míry je vhodné funkce inspekce stale
rozšiřovat. Výhodnější by bylo disponovat jinou institucí (institucemi) se speciální funkci,
která by s inspekcí spolupracovala.
Hlavní funkci inspekce spatřujeme nadále ve výkonu celkové evaluace škol na základě
supervize a sběru relevantních aktuálních informací. Takto inspekce zajišťuje nezbytnou
orientaci ve školském systému

a přispívá k přijímání opatření

na celostátní

úrovni

(poradenská funkce inspekce směřuje směrem ke zřizovatelům škol) pro zajištění žádoucího
vývoje systému.
Další neméně významnou funkcí inspekce by měla být spolupráce se školami
v otázkách sebehodnocení (metaevaluace). Školy potřebují sebehodnocení provádět, to je
dnes již jisté, a potřebují tudíž vytvořit a rozvíjet jeho kulturu. Výhodným řešením by zde
mohlo být vytvoření funkce poradce pro oblast sebehodnocení. Mohl by to být inspektor
specialista, jehož úkolem by bylo na základě své profesionální připravenosti a aktuální
informovanosti o celkovém stavu ve školství poskytovat jednotlivým školám rady, jak jejich
praxi sebehodnocení vylepšit. Na jednu stranu by plnil funkci poradce školám a na druhou by
poskytnul informace do celkového hodnocení inspekce (vnější hodnocení). Tímto by
docházelo ke vzájemné spolupráci školy (ředitel, rada školy), školní inspekce, poradců
I (pracovníků inspekce zaměřených na metaevaluaci) a ministerstva školství.
Kvalita zpracování vzdělávacích standardů patří k základním předpokladům pro
úspěšně probíhající vzdělávací proces. Naplňování vzdělávacích standardů slouží jako jeden
z hlavních ukazatelů při evaluaci (vnitřní a vnější). Dnes jsou díky kurikulární reformě
zpracovány tak, že jsou schopny respektovat velký boom informací a přitom dávají určitou
jasnou představu o tom, co se mají žáci v jednotlivých

předmětech (nebo v rámci

mezipředmětových oblastí) naučit. Problém může vzniknout tehdy, pokud testy hodnotící
znalosti žáků budou příliš úzce zaměřeny. Je potřeba, aby k tomu nedocházelo, sestavení testů
! musí korelovat s široce pojatým standardem vzdělávání v podobě rámcových programů.

11.1. Školní inspekce v Anglii a Walesu.

Systém školní inspekce v Anglii a Walesu představuje tzv. decentralizovaný model,
což znamená, že činnost školních inspektorů je nezávislá na ministerstvu pro skolske
záležitosti. V Anglii a Walesu (dále jen Anglie, ale veškeré uvedené informace samozřejmě
platí i pro Wales) existují dvě na sobě nezávislé instituce školní inspekce. Jsou to HM1 - Her
Majesty Inspektor* of Schools

(školní inspektoři jejího veličenstva) a LEA - Local

Educational Authority (místní správa pro otázky školství), kde slouží LAI - Local Advisors
and Inspecíors (místní poradci a inspektoři).
Nové zákony z konce 80. let přinesly velké změny. Byl zaveden národní obsah
školního vzdělávání (kurikulum) - tím vzrostla kompetence a odpovědnost centrální vlády za
kurikulum a národní program hodnocení formou průběžných a výstupních zkoušek. Díky
těmto změnám dostala školní inspekce zcela nové postavení a funkci. Nový školský zákon
vymezuje roli inspekce nejenom v kurikulu a programu hodnocení ale také v pravidlech pro
I zveřejňování výsledků hodnocení všech typů škol nezávislými inspektory. Tím je sledováno,
jestli jsou plněny cíle státní vzdělávací politiky, aby se zvyšoval standard na všech úrovních,
aby bylo dosaženo maximální návratnosti investic do vzdělání, aby byla školám poskytovana
větší autonomie, zvyšovala se odpovědnost a rozšiřovala se vzdělávací nabídka žákům a
rodičům.
Podle zákona z roku 1992 byl zřízen nový vládní Úřad pro standardy ve vzdělávání
(The Office for Standards in Kducation - OFSTKD), který má za úkol koncepční činnost,
přípravu metodik pro výkon školní inspekce, organizuje vzdělávání a přípravu inspektorů,
zpracovává plán inspektovaných škol a uzavírá kontrakty na provedení inspekce. Dále se
zabývá vyhodnocováním a analýzou inspekčních zpráv a zajišťuje supervizi (poradenskou
činnost pro inspektory). Úřad disponuje asi 250 královskými inspektory a přibližně stejně
rozsáhlou administrativou. HM1 operují v ústředním pracovišti OFSTED v Londýně, v sedmi
regionálních divizích pro Anglii a jedné pro Wales Divize se dále dělí na okresy v čele s
inspektorem - seniorem.
Směrnice pro inspektory vymezuje příručka - Handbook for ihe Inspection of Schools.
Stanoví požadovanou úroveň inspekcí, naznačuje postupy, kterých má být při inspekci užito a
zásady inspekčních plánování. Obsahuje rovněž sérii prověrek včetně způsobu hodnocení.
Počítá s permanentním doplňováním a aktualizací vždy na začátku nového školního roku.

Zákonem je stanovená povinnost provést inspekci každé školy jednou za čtyři roky týmem
nezávislých inspektorů (registrovaní inspektoři, laičtí inspektoři a členové

inspekcnich

tymu).

Královští inspektoři se rekrutují z nejrůznějších pozic ve školství - ředitel školy nebo
zástupce ředitele, učitel, starší učitel, lektor v oblasti dalšího vzdělávání učitelů, poradce nebo
inspektor LEA. Na pozici královského inspektora neexistuje žádná formální příprava. Všichni
HM1 jsou do svých pozic ustanovováni skrze veřejné konkurzní řízení poté, co prokáži
dlouhodobou a úspěšnou vyučovací zkušeností.
Co se týče výcviku na pozici LEA inspektorů, zatím neexistuje žádný druh formální
přípravy. Kurzů pro inspektory LEA je zatím velmi málo, ale situace vykazuje tendenci ke
zlepšení. Situace se zatím řeší pomocí určení mentora jako zkušeného poradce novému
inspektorovi na jeden rok - inspekce je prováděna za účasti dvou inspektorů. Dále se provádí
kontrola inspektora metodou tzv. kontrolního seznamu (check-list), kterou provádí přímý
nadřízený inspektora. Úkolem kontroly je zjištění, jestli se nový inspektor dobře zařazuje do
práce a adaptuje se na své nové úkoly.
Většina inspektorů i managerů vidí nutnost dalšího výcviku. Existuje mnoho setkání,
^

která jsou inspektoři zváni a je vyžadována jejich přítomnost, ale převážně neplní

vzdělávací funkci. Tato setkání bývají neprogramovaná a nesystematická a proto poskytuj,
pouze nestejnorodou a nesystémovou formu základní pomoci.
Základní problémy spojené s poskytováním výcviku:
1

Mnoho LEA (LAl) bere výcvik jako něco, co je odvádí od práce Jelikož jsou pod tlakem
mnoha úkolů, dělá jim potíže najít si čas ještě na výcvik.

2.

Výcvik stojí peníze a spolu s dalšími činnostmi (poradenské služby) jim nebyla věnována
Pnoritní pozornost, kterou tyto činnosti nejspíš zasluhují.

3.
* A** byl výcvik efektivní, vyžaduje se na managementu jasné stanoveni cílů a role
inspektorů. Je také potřeba najít vhodné metody, jak identifikovat potřeby jednotlivců a
skupin inspektorů s ohledem na jejich cíle a role.
V

ý^ik

se zatím jeví jako relativně nová záležitost a chybí konsensus v otázce

nej v hodnějších norem, které by byly schopny naplnit specifické potřeby.
prováději inspekce každý rok buď celkovým nebo dílčím způsobem na vzorku škol v
ze

mi. Tento vzorek je vybírán za dvěma účely:

umožnit HMI vyhotovovat na základě inspekcí zptávy o problemech, které byly
identifikovány jako základní problémy ve školství národního významu.
referovat o co nejvíce reprezentujícím vzorku škol a kolejí v zemi v přijatelném příčném
řezu.
V minulosti vyžadoval prvni bod na práč, HMI navštívit velký počet škol pro vysledován,
určitého okruhu problémů (návštěvnost školy, chování žáků, stav ve výuce predmetu tematické inspekce), a tepwe pak mohli vyhotovit zprávu. Druhý bod zase vyžadoval
týmovou práci HMI v trvání alespoň jednoho týdne, aby inspektoři mohli vyhotov* zprávu o
celkovém stavu školy nebo o důležitých aspektech její práce (komplexní inspekce). Postupné
se prosazuje stále větší integrace obou těchto přistupů a tímto se snaží anglická inspekce
dosáhnout větší efektivity inspektorské práce.
Přehled, který je díky inspektorské práci získán přispívá k vytvoření celkového obrazu o
stavu národního vzdělávacího systému a formuje základ informací, které pak HMI poskytuj.
Státnímu tajemníkovi pro vzdělávání. Informace se také ústně předávají ředitelům škol a v
celkové písemné formě LEA, v případě komplexních inspekcí (ireporting inspecíions - tymove
inspekce v trvání asi jednoho týdne) se vyhotovuje výsledná zpráva, která se publikuje a je
veřejně přístupná.
Důležitým aspektem práce HMI je radit vládě v politických otázkách přijímání efektivních
opatření pro praxi škol stejně jako plnit poradní roli pro LEA a jednotlivé školy. Přestože
HMI nekritizují veřejně vládní vzdělávací politiku, mohou čas od času podávat zprávy
o jejích nežádoucích aspektech. Zprávy HMI obsahují informace o veškerých zjištěných
I s 'lných a slabých stránkách ve školství obecně a tyto poznatky jsou vždy hlavním vkladem
pro vytváření národní vzdělávací politiky.
Efektivita

práce

HMI

záleží

obzvláště

na

odbornosti

jednotlivců,

jejich

kompetencích, prokázaných zkušenostech a také na skutečnosti, jaké si získali vztahy
k ostatním profesionálům v oblasti školství. Jejich základní charakteristikou je profesionální
nezávislost a povinnost vyhotovovat objektivní zprávy o stavu školství (bez příchutě
subjektivních názorů).
v

e škole HMI více zajímá kvalita vyučování než jednotliví učitelé, kteří jsou za to

zodpovědní. To znamená, že zpráva o škole bude diskutovat otázky množstvi učitelů,
vhodnost jejich kvalifikace pro výkon povolání, jejich postavení ve škole a obecně kvalitu
a styl vyučování ve škole. Údaje zjištěné o celkovém stavu ve školství pak slouží jako cenné

informace pro nejvyšší organy řízení školství ajsou zohledněny při rozhodovaní například
o tom, zda je nutné zvýšit nebo snížit stav učitelů, zda je potřebné vytvořit pro učitele vetsi
možnost dalšího vzdělávání nebo jestli současný stav vyhovuje.
Nejvíce svého pracovního času stráví HMI inspektor pozorováním práce ve třídách, kdy se
snaží působit co nejméně rušivě a nezasahovat do normálního průběhu vyučování. Dulezňe je
přitom pro něj vnímat vyučovací hodinu jako celek. Přestože inspektoři pracují podle těsného
časového plánu, téměř vždy si najdou čas diskutovat s učiteli některé aspekty vyučovaní.
Běžná praxe HMI je krátce po provedení inspekce požádat vedení školy o uspořádání schůze
za přítomnosti ředitele školy, aby byla vytvořena možnost konzultovat všechna inspekční
zjištění se všemi zaměstnanci školy dříve než inspekční zpráva o vykonané návštěvě školy
dostane svou konečnou podobu.
Popsat práci inspektorů LEA je obtížné, protože se různí jednak jednotlivá pracoviště LEA
i jednotliví inspektoři (např. délkou praxe a s ní spojenými zkušenostmi nebo přístupem).
Rozdíly mezi inspektory jsou způsobeny i tím, jestli inspektoři pracují pro první nebo druhy
stupeň vzdělávání. To pramení především z různosti charakteru inspektovaných institucí.
Práce poradců LEA je do velké míry charakterizována jejich vlastní osobností, Mnoho
z nich pracuje bez popisu práce. Když se přeci jen nějaký popis práce vyskytnul, byla to
pouze volně pojatá pravidla, která umožňovala škálu možností pojetí práce. Ani u speciticteji
vymezených popisech práce nebyly detaily denní praxe. Práce inspektorů LEA je tedy obecne
takřka nepostižitelná ve svých aspektech a inspektoři požívají velkou svobodu k interpretaci
svých pracovních povinností.
Jednou z možností, jak zjistit alespoň základní informace, je zeptat se jednotlivých
inspektorů na to, jak svou práci oni sami vykonávají a jaká pravidla si sami vytvořili. Jedině
tak je možno získat přehled o tom, kolik inspektorů se zabývá určitou oblastí vzděláváni
a najít určitý model inspekční práce.
Základním zájmem HMI vždy bylo a je otázka vzdělávacích standardů. Týká se to nejen
| srovnání jednotlivých škol ale i jednotlivých tříd v rámci jedné školy nebo úrovně vyučování
jednomu předmětu různými učiteli na jedné škole. Díky tomu, že v anglickém vzdělávacím
systému dochází tradičně kolem 1 0 - 1 1 věku dítěte k velké diferenciaci dané širokou škálou
možností výběru dalšího vzdělávání, se stává obtížným zajistit pro všechny žáky daného věku
ales

P°ň přibližně stejnou šíři a vyváženost kurikula. Objevují se také problémy zajistit

dostatečný počet učitelů pro všechny části země. Je to dáno tím, že se zvyšujícími se

požadavky národního kurikula stále méně učitelů odpovídá po odborné stránce. Byla tudíž
vytvořena nová pravidla, jak získat místo učitele, která doplňuji ta tradični Tento proces
vyžaduje pečlivé sledování, které zajišťují HMI.
Současný vývoj vzdělávacího systému ovlivnil LEA především ve dvou oblastech.
• charakter práce se mění v závislosti na nových požadavcích vlády - narůst evaluačních
aktivit a současně potřeba pomoci školám se zaváděním nového kurikula do praxe,
• na základě těchto změn nutnost transformace vnitřní struktury poradních oddělení LEA.
Obě oblasti změn způsobily poradcům poct frustrace, a tam, kde nedošlo k časovému
propojení a návaznosti - což bylo ve většině případů - se inspektoři cítili zmateni a nebyl. s.
jisti svojí kompetentností k výkonu inspekční činnosti. Navíc se většina z nich vyjádřila, že
pociťují pracovní přetížení a neschopnost se rozhodovat v základních otázkách, Inspektoři
reagovali sami na tuto svoji situaci určitými požadavky na vytvoření pro ně příznivých
pozitivních změn:
L Lépe definovaný popis práce, jehož vytváření se sami zúčastní, aby byla možná
racionalizace práce, a na základě jasných pravidel také externí a personální kontrola jejich
inspekční Činnosti.
2. Vytvoření prostoru pro co nejúčinnější a nejefektivnější využití všech zdrojů
personálních schopností, času a finančních prostředků.
] 3. Redukce délky pracovní doby strávené vlastními návštěvami škol (odbourá se tím pracovní
přetížení) a zároveň tím umožnit inspektorům použít zbylý čas za účelem studia a dalšího
vzdělávání.
Základní funkci v oblasti školství v Anglii má OFSTED, jehož členy jsou od roku 1980
všichni HMI v počtu 250 inspektorů, ostatní inspektoři pracují na základě smlouvy. Inspekční
týmy zahrnují také tzv. laické inspektory, kterých je v současné době asi 700 (často to bývají
l odborníci mimo oblast školství, zejména se jedná o odborníky na právo). V současnosti
Pracuje tímto způsobem asi 8.000 tzv. registrovaných inspektorů. Jsou to lidé ze školství, pro
které OFSTED organizuje přípravu a vzdělávání a pořádá zkoušky, na jejichž základě jsou
zájemci registrováni jako inspektoři.
Anglická inspekční činnost probihá ve stručném přehledu asi takto. Tým tři až osmi
inspektorů navštíví školu na dobu tří až deseti dnů. Probíhají pohovory, návštěvy hodin

a studium materiálů (školní dokumenty, databáze školy, kde jsou k dispozici informace
o sebehodnocení školy).
OFSTED vydal závaznou „Osnovu inspekční činnosti", která obsahuje zásadní body
evaluace - zaměření se na kvalitu učení, vyváženost kurikula, školní podmínky, kvalitu řízem,
vyučovací výsledky žáků atd. Osnova obsahuje také kritéria, podle kterých je možno kvalitu
školy hodnotit. Zprávy o evaluaci škol publikuje OFSTED. Jejich hlavním účelem je vyvinout
tlak na školy, aby provedly patřičná zlepšení, pokud jim byla doporučena, protože jinak by
došlo k tomu, že by žáci byli z takové Školy přeloženi jinam a noví nebyli zapsaní.
Inspekce funguje tak, že nejprve proběhne klasický typ inspekce; pokud jsou zjištěny
závažné nedostatky, provedou inspekci asi po roce inspektoři OFSTED (především HMI)
Výsledky obou inspekcí jsou publikovány. Pokud přesto nedojde na škole k žádoucímu
zlepšení, může zasáhnout vláda. Pak je škola buďto zrušena nebo je nahrazeno vedení školy,
Popř. je do školy poslána skupina pro zlepšení stavu. Těmto problematickým školám se
v Anglii říká „školy vyžadující zvláštní měřítka". Naopak školy, které jsou velmi dobré, může
inspekce navrhnou zařadit do kategorie „Grant-maintained schools", které finančně podporuje
přímo ministerstvo.
Zjištění z inspekčních návštěv škol se všechna stávají součástí databáze. Jsou důležitá pro
opakované inspekce Qak popsáno výše), pro vyhotovování oblastních nebo celostátních
analýz kvality škol. Je publikována výroční zpráva o stavu anglického školství, která na
základě zpracování dat stručně vystihuje dobré a špatné stránky vývoje školství. Obsahuje
také seznam nejlepších a nejhorších škol a uvádí příklady škol, kde se povedlo na základě
Pojatých opatření výrazně zlepšit jejich úroveň.
Mimořádnou

pozornost věnuje OFSTED

průběžnému

zlepšování

kvality

inspekcí

a inspekční činnosti. Stále se upravují požadavky na autoevaluační zprávy škol prováděné
Před inspekcí. Zkrátila se doba oznámení inspekce na dobu okolo 12 týdnů. Osnova evaluace
M a již několikrát revidována, její poslední vydání je z dubna 1996.
Od roku 1997 se začíná věnovat větší pozornost kvalitě učitelů a jejich výuce. Na základě
hospitovaných hodin jsou ředitelé škol ústní formou o kvalitě svých učitelů důvěrně
informováni. Od roku 1998 začaly být publikovány zvláštní zprávy informující veřejnost
0 kr

°cích, které školy podnikly po prvním kole inspekcí. Inspekční zprávy o školách musí

obsahovat jména inspektorů a speciální oblasti, kterým se věnují (tím, že se zajistí
jednotlivým inspektorům osobní publicita, zvýší se i jejich zodpovědnost). Pozornost je také

věnována zlepšení formální úpravy inspekčních zpráv a to především z hlediska jejich
ctivosti. Existují speciální kurzy a v současnosti již pracuje supervizní čtecí odděleni.
Každá škola obdrží jednou do roka tzv. statistickou zprávu, popisující její úspěšnost při
inspekci, výsledky zkoušek a celkový pohyb žáků. Úspěšnost školy je

porovnávána

v

rámci

okresu, podle typu školy s ostatními srovnatelnými školami a také celkově v celostátním
měřítku.

Vzhledem ke stále se objevujícím stížnostem na inspektory a inspekce povolal OFSTED
roku 1998 nezávislou vnější agenturu, která se do budoucna bude těmito záležitostmi zabývat
(úředníci pro styk s veřejností). Také rostou a porostou požadavky na inspektory, se kterými
budou sjednávány kontrakty. Tímto způsobem se snaží pracovat i některé další inspektoráty
v Evropě, jejich systém je ale méně propracovaný a každý z nich klade důraz na jiné aspekty
inspekční činnosti. Také Česká školní inspekce se v mnoha směrech nechává inspirovat
anglickou inspekcí a snaží se některé přístupy aplikovat v našem prostředí.

Komentář:
Tendence

podřídit

z anglického a především

inspekci

a

sebehodnocení

skotského inspekčního

kurikulu

nepochybně

modelu. Kurikulární

přichází

reforma patři

k největším reformním úspěchům ve sféře školství, nicméně si musíme počkat, zda se s ni
učitelé i žáci dobře vyrovnají. Také bude zajímavé sledovat, zda se výstupy ze škol nebudou
Příliš různit díky svobodě, která byla školám dána, a nebude docházet k extrémní a neunosne
diverzifikaci výsledků vzdělávání.
Vzdělávání stávajících a nových inspektorů je u nás nově na poměrně vyšší úrovni,
jelikož v Anglii a Walesu neexistuje žádný druh formální a systémové přípravy na tuto pozici.
Hlavními důvody jsou jako asi všude čas (a také ochota inspektorů) a peníze. U nás naproti
tomu existují kurzy managementu pro řídící pracovníky ve školství. Zato nedisponujeme
funkcí mentora, který by jako zkušený kolega poskytoval odbornou pomoc novému
inspektorovi. Domníváme se, že zavedení takové funkce by napomohlo šíření dobré praxe
inspektorů.

Veřejné inspekční zprávy jsou inspirovány též anglickou praxí, jsou jimi podložena
^Poručení, která inspekce dává ministrovi školství (v Anglii a Walesu: státnímu tajemníkovi
P r o vzdělávání).

V Anglii, Walesu a Skotsku se nehodnotí přímo jednotliví učitele a jejich prače
Důvodem je snad obava ze zneužití vlivu inspektorů a určitá difamace hodnoceneho, zvlaste
pokud by byl hodnocen negativně. Ředitelé škol jsou ovšem o kvalitě učitelů informovaní.
Děje se tak ústně, inspektor dokládá svůj názor výsledky hospitovaných hodin daného uctele.
Podle mého názoru by hodnocení učitelů probíhat mělo, ale spíše by ho měl provádět
ředitel školy a/nebo tým učitelů ze stejného oboru. Výsledkem takového hodnocení by měl
být odborný rozhovor, obhájení práce ze strany učitele (např. na základě jeho portfolia) a
domluva na případných změnách. Také by, ideálně, mohla následovat odměna v podobě
prémií nebo dokonce zvýšení platu (hodnocení učitele by mohl být doprovodný jev při
zvyšování platu vždy, když učitel má přestoupit do vyšší platové stupnice při splnění
odpracovaných let). Pokud by inspektoři také hodnotili učitele, bylo by možné oba výsledky
hodnocení srovnat a tak zajistit větší objektivitu hodnoceni.
Zajímavý moment v praxi hodnocení škol v Anglii je fakt, že každá hodnocená škola
obdrží jednou do roka tzv. statistickou zprávu, kde je její úspěšnost

srovnávána

s

ostatními

školami stejného typu v okresu a na celostátní úrovni. Podle všeho inspekce u nás se snaží o
to, aby každá škola dosahovala nejlepších výsledků v porovnání se svými optimálními
možnostmi, není tolik důležité srovnání s ostatními školami. Možná je jedním z hlavních
kvalitativních ukazatelů koeficient zlepšení školy v určitém časovém horizontu. Ten ukazuje
potenciál školy vyvíjet se v lepší školu a „jít s dobou".

11.2. Školní inspekce v Nizozemí.

ústava zajišťuje svobodu zakládání škol, jejich organ,zaci a svobodu rozhodnut,
jakém religiózním základě bude škola vybudována. To je hlavní důvod, proč v Holandsku
existuje tolik různých škol Dále ústava umožňuje svobodu vzdělávaní, která opet souv.s,
Z otázkami náboženství, víry a přesvědčen, Tato svoboda je ovšem podnzena oftctane
platným vzdělávacím standardům, jejichž dodržování vyžaduje a kontroluje Mm.sterstvo
školství a vědy (dále jen mimsterstvo). Ministerstvo

r o z h o d u j e

o vyučovacích predmetect

a požadované úrovni závěrečných zkoušek (maturita).
Vzdělávání má v Nizozemí tři základní funkce.
1

přispívat k rozvoji žáků jako individualit,

2.

poskytovat kulturní a sociální vzdělání důležité pro občanskou společnost a

3.

připravovat žáky na výkon povolání.
Podíl

důležitosti

mezi

těmito

funkcemi

může být

výsledkem

sociálních

a

ekonomických změn. Jestliže dříve byl kladen důraz na odbornou přípravu, nyní došlo ve
vzdělávací politice k posunu směrem k výchově budoucího občana (sociální a kulturní
vzdělání).
Školy jsou v Nizozemí rozděleny do čtyř kategorií - veřejné školy, soukromé školy
bez náboženského zaměření, soukromé konfesijně zaměřené (římskokatolické a protestantské
školy). Ještě existuje malý počet muslimských a hinduistických škol. Mnoho škol je početně
velmi malých, je to do velké míry dáno právě rozdělením společnosti podle víry.
Povinná školní docházka trvá 12 let (od 5 do 16 let), pro mládež do 18 let platí
povinnost navštěvovat školu alespoň dvakrát týdně. Počet zájemců o vyšší vzděláváni je
vysoký.
Základní

vzdělávání

zajišťuje

finančně

ministerstvo.

Vládní

příspěvky

Přidělovány na základě plnění určitých podmínek. Odlišná pravidla platí pro

jsou

financováni

zaměstnanců ve vzdělávání, pro zajištění provozních nákladů a pro ostatní náklady. Existuje
financování dvojího druhu - normativní (počet žáků, typ školy apod) a příspěvkové (vázané
n a urč

itá pravidla, na jejichž základě je uvolněna určitá částka)

Typickým rysem nizozemského školského systému je jeho centralizovaný model
vzdělávací politiky kombinovaný s decentralizovanou administrativou a nzemm sko

a a

kontroluje stav vzděláváni přímo pomocí daných nařízení, kdy vyžaduje plněn, kvahtat.vmc
i kvantitativních standardů (prostředmctvím inspekce - kontrola vzdělávacího procesu a je o
výsledků) a nepřímo pomocí předpisů týkajících se poskytování finančních zdrojů (tam je
potřeba dodržovat určité podmínky, jako např. zohledňovat status učitelů ve škole i ve
společnosti).
Ministr je odpovědný za výkon školní inspekce. Inspektoráty tedy pracují podle
centralizovaného modelu a působí na všech typech škol (veřejných i soukromých).
Nedůležitějšími výběrovými kritérii pro získání postavení školního inspektora jsou: široka
zkušenost na poli vzdělávacim, přednostně v pozici

učitele,

zkušenosti s řídící funkcí ve

školství a akademický titul. Neexistuje žádná formální příprava. Inspektoři jsou do funkce
přijímáni výběrovými komisemi. Nejnovější způsob uvádění nových inspektorů do praxe je
tento.
1. Úvodní kurz pro nové inspektory, který probíhá v rozmezí 4 prvních měsíců jejich služby
a na nějž navazuje 2 denni kurz (asi tři měsice po skončeni prvniho kurzu). Na přípravě
tohoto kurzu se podle směrnic managementu inspekce podíleli projektový manager
(spolupráce se zkušenými inspektory), úředníci ministerstva a externí odbornici.
2. V průběhu prvních třech měsíců podstupují inspektoři intenzivní trénink prače pod
vedením

zkušeného

inspektora

(tutor),

pověřeného

k tomu

vedoucím

příslušného

inspektorátu a zástupcem generálního (ústředního) inspektora.
3. Třetí krok je postupné slábnutí supervizní činnosti tutora. Potrvá asi 4 měsíce po první
etapě a nový inspektor již vykonává pravidelně své povinnosti, za něž nese plnou
odpovědnost.
V rámci nizozemské školní inspekce neexistuje téměř žádná možnost kariérního růstu.
!>

ouze pokud dojde k uvolnění vedoucí pozice v rámci inspektorátu (inspektor - koordinátor,

I vedoucí inspektor), mohou se řadoví inspektoři účastnit výběrového řízení.
Organizace nizozemské školní inspekce je v kompetenci Ministerstva pro výchovu a vědu
|je řízeno ministrem, jemuž je podřízen tajemník a jemu přímo generální ředitelství pro
vzdělávání a inspekční službu, v jehož čele stojí ústřední inspektor (Inspector-General) a jeho
zástupce, který spolu s dalšími pěti vrchními inspektory tvoři radu ústředního inspektora.

Ústřední inspektorát disponuje dvěma základními sekcemi zaměstnanců - centrální sekcí
generálního ředitele inspektorátu a administrativní sekcí. Inspektoráty po celé zemi jsou
podřízeny ústřednímu inspektorovi. Každý úřad má oddělení pro inspekci základního školství,
zvláštního školství, a všeobecné inspektory pro nižší stupeň středního odborného školství.
Přinejmenším
středoškolského

jeden úřad pro určitou oblast disponují inspektory pro vyšší
vzdělávání.

Přestože

se jednotlivé

úřady

různí

velikostí

stupeň
i složení

zaměstnanců, mají všechny stejnou základní strukturu.
Inspektoři pracující pro úřad pomáhají zabezpečovat jeho soudržnost tak, že spolupracují
na projektech a vyměňují si aktuální informace.
Inspektoři se mohou stát členy sdružení nebo odborových organizací (např. Občanské
sdružení veřejných služeb nebo Odborový svaz učitelů, který má odbor pro inspektory). Také
jich mnoho této možnosti využívá.
Ústava popisuje veřejné i soukromé vzdělávání jako předmět "stálého zájmu". Proto musí
b

ýt zákonně ošetřeny detailní předpisy jak k obsahu a formě vzdělávacího procesu tak i k jeho

kontrole. Legislativa týkající se veřejných škol obsahuje pravidla k obsahu i formě, ale také
celkem detailně požadavky, které musí plnit školní inspekce.
Úkolem inspektorátu je podle platné legislativy:
1

Zajišťovat dodržování zákonných opatření.

2. Disponovat aktuálními informacemi o stavu školství, které vycházejí ze zjištění získaných
inspekcemi vzdělávacích institucí všech typů.
3

Podporovat rozvoj vzdělávání poskytováním konzultací odborníkům ze všech oblastí
vzdělávání, zaměstnancům vzdělávacích institucí a místním i vládním orgánům řízení
Školství.

4 Vyhotovovat na žádost ministerstva nebo z vlastni iniciativy inspekční zprávy a na jejich
základě zpracovávat doporučení k podniknutí změn.
Získané informace slouží k dvěma účelům (souvisí s body 3 a 4 nahoře), tedy především
k zabezpečení pozitivního rozvoje vzdělávacího systému. Zevšeobecňující zprávy o stavu
školství (ať již tématické nebo komplexní) jsou připravovány speciálním týmem odborníků
(zaměstnanců inspektorátu) a jejich účelem je přispět do budování vzdělávací politiky. Proto
m
z

usí pochopitelně jejich kvalita odpovídat určitému standardu. Zevšeobecňující inspekční

Práva je veřejně publikovány a komentáře k ní vyhotovuje ústřední školní inspektor (jeho

komentáře nejsou publikovány, ani nejsou jmenovány konkrétní školy). Ministr potom na
základě inspektorátem zpracované výroční zprávy vyhotovuje zprávu pro parlament atzv
evaluační plán, který je publikován jako příloha k národnímu rozpočtu (a zohledňuje se
v něm).
Existují dvě základní problematické oblasti inspekce školství v Nizozemí.
•

rozpor mezi snahou vytvářet jednotný koncept inspekční činnosti a garancí vzdělávacích
svobod (mnoho odlišností),

•

otázka nezávislého postavení inspekce vzhledem k ministerstvu.
Přestože mají vzdělávací instituce svobodu vzdělávání, nesou také odpovědnost za kvalitu

Plnění vzdělávací povinnosti, jak je definována vládními předpisy. Inspektorát plní roli
státního supervizora funkčně nezávislého na ministerstvu, takže je tu vytvořen určitý prostor
Pro inspektory vykonávat ze své vůle inspekce i na institucích na ministerstvu také
nezávislých. Přesto ale poskytují inspektoři ministrovi zprávy o svých zjištěních, a při takto
oddělených

odpovědnostech

může určitým

způsobem

docházet

k třeba

nechtěnému

Porušování ústavy.
Na poli vzdělávací politiky je zcela zřejmá tendence k prohloubení odpovědnosti
vzdělávacích institucí za vlastní evaluaci v rámci jejich posíleného autonomního postavení ve
s

Polečnosti a také o výrazný nárůst praxe v tomto směru.
Určitý počet inspektorů je pověřen zvláštními povinnostmi. Jejich úkolem je

Především zabezpečit systematický charakter inspekční práce terénních inspektoru, a to
Především prostředky pravidelného plánování inspekcí. Spolu s ostatními inspektory vytvářejí
pr

°jektový plán inspekcí a jsou potom odpovědní za koordinaci těch projektů, které mají více

než
lns

jednu projektovou komisi. Jejich dalším úkolem je poradenská role pro řízení tréninku

Pektorů (úvodní kurzy i další vzdělávání) a pro jejich profesní růst. Podporováním

Profesionální týmové práce a efektivních jednotných metod práce se koordinátoři snaží zajistit
2ie

Pšení výsledků získávaných školní inspekcí.
Vedoucí jednotlivých

sekcí

inspektorátu

garantují organizaci

spolupráce

také

V

oblastech mimo inspekci Jejich hlavní odpovědností je zajistit efektivní plánování práce

a

následně její kontrolu (především zda bylo dosaženo dobrých výsledků nebo jestli došlo k

Po
Pr

kroku). Jejich funkce je z části řídící a z části koordinující, ale vždy přispívá k funkčnímu

°Pojení mezi inspektory a ostatními zaměstnanci inspektorátu.

Práce podpůrných zaměstnanců inspekce se odehrává především na poli výzkumném,
v plánování a vedení dokumentace pro inspektory. Tito zaměstnanci pracují obvykle pro
určitý počet inspektorů, kteří jsou odpovědni za určitý druh vzdělávání, a jejich úkolem je
inspektorům připravovat podklady pro výkon inspekce na určité vzdělávací

instituci

(shromáždění relevantních informací, práce na počátečních studiích obsahujících dostupné
informace o dané instituci, kontrola plnění zákonných požadavků - např. zda škola pravidelně
vyhotovuje výroční zprávu apod ). mají stále čerstvé informace o situaci a vývoji v rozličných
kategoriích vzdělávání a hrají tedy významnou roli při poskytování těchto informací školám,
jsou odpovědní za jednání v případě stížností a poskytují jakýsi druh následného zpracování
studií a zpráv z inspekčních návštěv vzdělávacích institucí. Někteří pracovníci mohou být
Pověřeni zpracováváním obecných studií zabývající se jedním nebo více sledovanými jevy ve
Školství. Pracují pak v týmu, který je řízen jedním z inspektorů - koordinátorů.
Jiným druhem podpory efektivity práce inspektorů je pomoc administrativních
Pracovníků při vedení dokumentace, zakládání dat, vyřizování telefonických hovorů a jiné
záležitosti, které nemusí nezbytně řešit sám inspektor.
Největší množství inspektorů pracuje v oblasti základního školství, které má ve
vzdělávací soustavě tradičně zásadní význam.
Nejdůležitějším dokumentem pro základní školství jsou školní osnovy (podle zákona
2 r

oku 1985). Ty jsou inspektory používány jako základní

vodítko pro posouzení kvality

y

zdělávacího procesu a jeho výsledků. Školy zase využívají školní osnovy jako základní

v

ýchodisko pro zpracování vlastního kurikula.
Každý inspektor má za úkol věnovat se jak individuálně tak týmově hodnotící

a

Poradenské funkci pro školy svého regionu. Dnešní legislativa poskytuje inspektorům širší

Pastor pro interpretaci náplně své prače. Došlo ke zřetelnému posunu kontrolní práce k
ey

aluační a poradenské roli.
Inspektoři zpravidla

rozlišují

inspekce na ty, které jsou jim zadány (např. ministrem)

* a účelem zjistit některé specifické záležitosti nebo se zaměřit na dílčí problém a takové
"nsPekce, kdy jde o záměr získat validní informace o kvalitách té které Školy nebo
0 a

ktualizaci informací.
Běžná praxe je informovat školu (vzdělávací instituci) nejméně měsíc předem o datu,

kú

y bude navštívena inspektorem (nebo týmem inspektorů) aozamýšlenem

programu

inspekce. Jednotliví inspektoři si sami rozhodují o tom, které školy v rámci svého regionu
navštíví a stejně tak, kdy a jaký typ inspekce si zvolí.
Pravidla pro průběh inspekce vzdělávacích institucí jsou tato:
1. Diskuse s ředitelem školy před inspekcí - získávání informací a získání důvěry.
2. Hospitace ve vyučovacích hodinách a pohovory s jednotlivými učiteli.
3. Po inspekci diskuse na týmovém setkání - konzultace o zjištěných kladech ale především
nedostatcích a možnostech nápravy.
4. Vyhotovení inspekční zprávy, která odráží program inspekce, její zjištění a obsahuje
závěrečné postřehy.
Inspektor může navštívit jednu školu nejvýše 2 - 3krát ročně. Inspektor před i po výkonu
inspekce konzultuje svá zjištění se zástupci sledované vzdělávací instituce (ředitelem
i jednotlivými učiteli). Spočívá vtom těžiště jejich práce. Výsledkem pohovorů bývají určitá
doporučení a od instituce se očekává, že na ně bude reagovat. Pokud nejde o jasné porušování
zákonných opatření, není sestavována písemná smlouva, která by zabezpečila podmínky
nápravy situace. Pokud by ale opravdu došlo k jejich porušování, pak je prvním krokem
pohovor s ředitelem školy a jeho zástupcem pro zajištění objektivních informací (může se
ukázat, že došlo k nedorozumění a vše může být vysvětleno). Pokud se opravdu jedná
o porušení předpisů, je v zásadě možné situaci řešit doporučením změny při příležitosti
konzultace.
Základem je vytvořit atmosféru oboustranné důvěry, která do velké míry ovlivňuje
charakter vzájemné spolupráce. Je otázkou profesionality inspektora, jak se mu podaří
takovou atmosféru navodit.
Problémy nizozemské inspekce pramení především z rozsáhlých změn ve vzdělávací
Politice a vládní legislativě a také ve stále rostoucí poptávce po aktuálních informací o stavu
národního školství. Další faktor, který ovlivnil úlohu inspektorátu, byla jeho snaha posílit
vlastní pozici uvnitř školského systému. Nezávislé postavení inspektorů (vůči ministrovi) také
ovlivňuje jejich práci. Inspektoři jsou nuceni pravidelně vyhotovovat ministrovi velmi
podrobné inspekční zprávy, je od nich vyžadována velká profesionalita. To je také důvod,
Proč se inspektorát snaží o rozvoj vzdělávacích aktivit pro své zaměstnance.
Školy v Nizozemí jsou obdařeny vzdělávacími svobodami, jak bylo popsáno již dříve
a

tato situace způsobuje inspektorům nemalé obtíže. Kdykoli by inspekce odhalila nedostatky,

které by vyžadovaly řešení, které by narušilo stávající formu nebo obsah vyučování, ozvala by
se velká kritika ze strany instituce, ale také od Rady školy a rodičů. Je ostatně pravda, že
argumenty, které vznesou, musí být brány v potaz, protože je uzákoněno, že za poskytované
vzdělávací služby nese odpovědnost především sama škola.
Fakt, že inspektoři chtějí svoji roli posouvat stále více směrem k evaluaci (za pozici
pouhého producenta evaluačních dat) by mohl usnadnit řešení některých zbytečných konfliktů
a nedorozumění. Pak by žáci, školy i společnost jako celek mohli profitovat ze stále se
Pozitivně rozvíjejícího vzdělávacího systému založeném

v každém

případě na jejich

odpovědnosti a kvalitně evaluovaném pro jejich informaci o možnostech zlepšení (např.
Pomocí srovnání své školy s celkovou úrovní vzdělávání).
Budoucí inspektoři budou plnit funkci analyzátorů stavu školství a budou ukazovat
také patřičné souvislosti (tedy proč je vlastně situace taková, jaká je, co to způsobuje apod ).
Evaluace školy poskytne tedy analýzu silných i slabých stránek školy, a to z hlediska třech
Posuzovacích kategorií:
1

Získání informací z předchozích inspekcí - tzv. na sebe orientovaná posuzovací kategorie.

2

Zjištění získaná sledováním skupiny podobných škol (stejný vzdělávací stupeň, podobné
zaměření) - tzv.normově orientovaná posuzovací kategorie.

3

Srovnání s ideální typickou situací ve školství - tzv. kritériově orientovaná posuzovací
kategorie (co je považováno za ideální bude vycházet z toho, jak se na situaci dívá
Pedagogická věda nebo jak vypadají školní programy každé konkrétní školy).
Pro zajištění kvalitní evaluace bude její proces obsahovat následující body.

% b

ude nutné rozlišovat relevanci údajů k tématu národní inspekční zprávy, kterou

'"spektorát plánuje publikovat,
* důležitá bude vždy konzultace národní databáze škol (přístupná na inspektorátu), případně
Prostudování dřívějších inspekčních zpráv o škole, jestli jsou požadované údaje vůbec
k dispozici,
%

zavedeni metod pro sekundární analýzu získaných dat, budou se hledat významné rozdíly
a

možná vysvětlení.

Je|

ikož

10 s

databáze

neobsahují

pouze

údaje

o výsledcích

vzdělávání

(output)

ale

°uvislostech, vkladech (input) a procesu, existuje reálná možnost dopátrat se vhodného na

objektivních

základech

postaveného

výkladu.

Výsledky

analýz

tohoto

druhu

budou

interpretovány týmem inspektorů s patřičnými odbornými znalostmi o daném tématu a ten
samý tým pak posoudí kvalitu evaluovaných aspektů vzdělávání na základě výše uvedených
posuzovacích kategorií.
Nakonec bude sestavena shrnující zpráva, která bude předána ministrovi.

Komentář:
Výrazným podnětem pro vylepšení práce na poli hodnocení škol a potažmo rozvoji
škol (hodnocení - rozvoj - hodnocení) je nizozemská praxe vytváření evaluačního plánu na
základě výroční zprávy inspekce. Evaluační plán vytváří ministr a je to jedna z motivací, proč
by ministrem školství měl být člověk, který j e schopen tvořit dlouhodobé strategie a
obklopovat se odborníky v otázkách školství.
Dalším
Polských

momentem, který je asi možno Nizozemcům závidět, je

připravenost

institucí být autonomními celky se všemi výhodami ale i povinnostmi a

Odpovědností, které z toho vyplývají. Souvisí to bezpochyby s jiným historickým vývojem,
ne

ž jaký se udál u nás. Proto si nejspíš budeme muset takový přístup déle budovat.
Zajímavým bodem je také funkce koordinujících inspektorů, kteří ulehčují práci svým

kolegům tím, že jim plánují inspekce a složitější projekty koordinují. Systémově se předchází
cJl
y

ybným krokům. Angažují se také v kurzech pro inspektory. Sebehodnocení škol a vytváření

ýroční zprávy je zákonnou povinností škol. Školy v tomto mají již dlouhodobou praxi a také

JSOU zvyklé kooperovat se svými partnery. Role inspektorů je proto na jednu stranu snazší než
U n

ás, kde se stále potýkáme s faktem, že školy výroční zprávu omezují na výčty dat bez

JeJich analýzy. Spolupráci s partnery u nás školy plní zasedáním školní rady jednou dvakrát
do r
ale

°ka a třídními schůzkami. Budiž řečeno na jejich obranu, že to často není jen chyba škol,

také partnerů, kteří nechtějí být aktivní.
Problémy mají ovšem také nizozemští kolegové, kteří mohou sice situaci v určité

Škole

vidět jako neúnosnou, nicméně se musí postavit nejen škole ale i jejím partnerům

^ e d e v š í m rodičům). Je to způsobené vysokou autonomií škol.
Pokud tedy v našich podmínkách chceme udržet ve hře jak inspekci (posílená role
'líního

řízení) tak přimět školy ke kvalitnímu sebehodnocení (posílení autonomie),

^Usím
" m e najít vyvážené řešení

11.3. Školní inspekce v Belgii (vlámská část, dále jen Belgie)

V Belgii je od roku 1989 školství zcela v kompetenci komunit (valonské a vlámské).
Dříve bylo školství

organizováno belgickým

státem.

Vlámská

komunita

delegovala

povinnosti a kompetence na autonomní rady složené ze zástupců nejrůznějších politických a
filozofických skupin (ARGO).
Vzdělávací systém v Belgii má 4 stupně - předškolní vzdělávání (2,5 - 6 let), primární
vzdělávání ( 6 - 1 2 let), sekundární vzdělávání (12 - 18 let) a terciální vzdělávání (18 a více
let). Existují tři typy škol podle zřizovatele: vzdělávací instituce řízené ARGO, veřejné
vzdělávací instituce organizované a řízené provinciemi, městy a komunami, a ,svobodné'
vzdělávací instituce řízené z 95% skupinami, které patří ke katolické církvi. Obecně platí pro
všechny tyto typy škol a školských zařízení, že jejich organizace a rozdělování finančních
Prostředků je volně v kompetenci obcí. Ovšem vyučovací povinnosti dané osnovami jsou
2

cela explicitně dány v detailech a jejich plnění je kontrolováno inspektory pro jednotlivé

vzdělávací stupně.
Inspektoři se tradičně rekrutovali z učitelů nebo ředitelů škol, při nejnižším věku 35 let
a

desetiletou praxí ve školství. Tyto podmínky nejsou v současné době tak striktně

dodržovány. Důležitější je fakt, že každý kandidát na pozici inspektora musí složit zkoušky
Před komisí. Zkouška se skládá z několika částí - hodnocení hodiny, zkouška ze znalostí
le

8'slativy a pedagogických jevů, zkoumá se přehled aktivit a publikační činnosti kandidátů.

S e k t o ř i neprocházejí žádnou formou formální přípravy, ale mnoho z nich fungují nejprve
na
v

bázi dočasné smlouvy než jsou oficiálně jmenováni do fiinkce. Existuje určitý postup

bariéře, který je ohodnocen i finančně.
V jednotlivých

lns

kantonech

operují

inspektoři,

kteří jsou

zodpovědní

hlavnímu

Pektorovi který zase informuje o zjištěních generálního inspektora. Pro inspektory byly

star

>oveny základní povinnosti takto:
-

kontrola vzdělávacího stupně a přínos pro jeho zlepšování,
monitorování implementace nových pravidel do praxe,

~

hodnocení kvality práce učitelů s ohledem na osnovy,

~

Poskytování pedagogické a metodologické pomoci a informování o dostupných
Pedagogických metodách,

přispívat informacemi k redefinováni kurikula a vytváření osnov,
organizování

setkání

pro

další

vzdělávání

inspektorů,

účast

na

seminářích,

konferencích apod.
Pro dosažení těchto záměrů mají inspektoři k dispozici tato práva:
-

navštěvovat vyučování předmětů, které jsou v jejich kompetenci,

-

ptát se studentů, prohlížet jejich sešity, testy a ostatní dokumenty, které žáci musí
stále aktualizovat,
kontrolovat dokumenty učitelů (veškeré záznamy včetně třídní knihy) a vyjadřovat se
k nim.

Inspektoři kromě toho mohou na základě povolení od generálního inspektora nebo
ministra školství prošetřovat stížnosti rodičů nebo konflikty, které se ve školách objeví.

VINRO - shromažduje všechny inspektory různých úrovní tzv. komunitních škol.
Hlavním cílem je vytváření přátelských vztahů mezi inspektory a chránit profesionální zájmy
inspektorátů a každého z jejích členů. Pokud jsou inspektoři členy odborů, jsou jejich zájmy
chráněny ještě důkladněji - především co se týče platů a práv, ale také se pořádají vzdělávací
programy pro začínající inspektory a vytvářejí i jiné vzdělávací příležitosti, které se zabývaji
specifickými problémy ve školství. Poskytují také kritické studie na rozličná témata týkající
se inovací ve vzdělávání, která posílají ministrovi.

Komentář:
Práce školních inspektorů v Belgii respektuje celoevropský trend ochrany autonomie obcí
a kulturních odlišností v obecném rámci. To je nejspíš hlavní inspirací pro inspekci u nás.
Regionální zvláštnosti je z různých důvodů potřeba podporovat pro zachování žádoucích
tradic - např. tradičních řemesel v oblasti.
Inspirovat se můžeme také tím, jaké výhody může přinášet instituce, jakou je VINRO. Je
zde podporována „stavovská čest" inspektorů, kteří jako profesní skupina dokáží prosazovat a
hájit své zájmy. Při takové spolupráci se jistě daří dosáhnout více cílů než při roztříštěnosti a
názorovém nesouladu (nebo jen neinformovanosti a nedostatku zájmu).

11.4. Francouzský školský systém a inspekce.

Francouzské školství bylo tradičně centralizované, což se v posledních desetiletích
rychle mění. V letech 1982 a 1983 byly přijaty zákony o decentralizaci, které posílily princip
subsidiarity a mnoho pravomocí bylo přeneseno na úroveň regionů, departementů a obcí
(Francie se v současnosti dělí na 22 regionů, kterým podléhá 96 metropolitních a 4 zámořské
departementy 14 ).
V kompetenci francouzské vlády je pouze definovat základní a obecné cíle vzdělávací
Politiky. Stát je ale nadále garantem správného fungování veřejných služeb, tedy také školství,
a jeho úkolem je udržovat a podporovat vzájemnou spojitost uvnitř školského systému.
Za záměry školské politiky je ve Francii zodpovědná vláda
ministerstva národního školství, vysokého školství a výzkumu.

prostřednictvím

V kompetenci

obcí jsou

Primární školy, v kompetenci departementů nižší sekundární školy (colléges) a regionům
náleží správa vyšších sekundárních škol (lycea). Univerzity jsou veřejné samosprávné
'nstituce s finanční a pedagogickou autonomií, existují ovšem také vysoké školy, které jsou
veřejné nebo soukromé a spadají do působnosti různých ministerstev.
Školní inspekce je ve Francii rozdělená na generální inspekci národního školství
(fospection générale de VKducation nationale, IG), která je odpovědná pouze ministrovi),
'nspekci regionů a departementů {Inspection Pédagogique Regionale, odpovědná nejvyššímu
Představiteli školské správy Akademie15, inspekci národního školství (Inspecteurs de
l

'Educa<ion Nationale) a národní výbor pro hodnocení vysokého školství, což je správně a

finančně nezávislý správní orgán, který sám rozhoduje o své činnosti.
Inspektoři všech stupňů nemají žádnou speciální přípravu pro výkon svého povolání.
' e nto jev je velmi častý i v ostatních evropských zemích; situace je v podstatě stejná i v
Čes
nék

ké republice. Základním předpokladem pro získání pozice inspektora je ve Francii

olikaletá praxe ve vzdělávací instituci a pro vyšší stupeň inspektorské práce se vyžaduje

Praxe v řízení školství Všechny vědomosti o legislativě ve školství a o fungování Školského
tystému si každý kandidát musí osvojit sám.

nejvyšší představitel * * *
em

>c nebo inspektor akademie.

.

*> —

« * - je

Ve Francii sice neexistuje oficiální příprava inspektorů např. na vysoké škole, zato je
velmi dobře propracovaný systém vzdělávání po přijetí kandidáta do pozice inspektora (týká
se inspektorů regionálních a národních, nikoli 1G). Přijatému kandidátovi je poskytnut celý
jeden rok na přípravu ve formě seminářů, potom je mu přiděleno místo s plnou odpovědností
v rámci Akademie. Teprve po tomto dvouletém období dostane inspektor definitivu, když
prokáže svoji kompetentnost a obdrží dobré hodnocení své práce od rektora Akademie.
Po celou dobu výcviku dostává kandidát výplatu ve výši mzdy z předešlého
zaměstnání, po obdržení definitivy získá plat vyšší. Každé dva až tři roky se plat inspektorovi
zvyšuje. Existuje šance pro postup v kariéře, který je sice omezený, ale umožňuje např.
postup do vyšších článků řízení. Problematickým bodem pro naši inspekci je právě finanční
zabezpečení inspektorů i jejich kariérní růst, protože chybí především finanční motivace.
Základním úkolem, který 1G plní je zajistit dostupnou, spolehlivou a kontinuální
evaluaci

vzdělávacích výsledků a fungování školského systému. IG také informuje o

novátorské praxi formou každoroční zprávy o stavu školství. Plní též vzdělávací funkci (další
vzdělávání pedagogických pracovníků) a funkci kontrolní (kontrola práce zaměstnanců
inspekce).
Podmínkou pro získání pozice inspektora je nejméně desetiletá praxe ve školství s
alespoň pětiletou vyučovací praxí, doktorát a tzv. Agrégation nebo ekvivalentní certifikát.
Volná místa školních inspektorů jsou uváděna v pedagogickém časopise Bulletin
officiel de VKducation Nationale (HOEN) a zde jsou uvedeny také požadavky, které by pro
určitou pozici měl účastník konkurzu splňovat. Komise, která přihlášené hodnotí, je poměrně
velká (větší než v ČR) a skládá se ze sedmi 1G, sedmi akademiků a v čele stojí nejvyšší
generální inspektor. Na doporučení komise ustanovuje do funkce inspektora prezident
republiky. Jedno místo z pěti může být obsazeno podle přání vlády (bez komise), pokud je
kandidátovi 45 a více let. Vzdělávání inspektorů GI je zajišťováno formou seminářů, které
doplňují a rozšiřují jejich znalosti o celém vzdělávacím systému i o nových vzdělávacích
postupech. Jinak se předpokládá, že inspektor již za svou pedagogickou kariéru schopnosti
pro inspektorskou práci získal.
Generální inspektoři plní své povinnosti na všech úrovních vzdělávacího systému, ale
každý z nich se také částečně zabývá jedním z 12 vyučovaných předmětů a nebo jedním
vzdělávacím sektorem (primární školství). Generální inspekce se také účastní kontroly
zaměstnanců inspekce, řídících pracovníků i ostatních pedagogických pracovníků.

Generální inspektorát se dělí na 14 skupin podle předmětů a specializací (12 skupin
pro předměty sekundárních škol, 2 skupiny pro primární Školy, jejichž inspektoři maji
obecněji založenou odbornost). Každý 1G zodpovídá po několik let za jednu až dvě
pedagogické správní jednotky (académies). Obvykle se nezabývají kontrolou učitelů, ale
především na sekundárním stupni hodnotí práci ve třídách, pracují a diskutují s učiteli a žáky
To vše se záměrem vypracovat za každou skupinu výroční zprávu.
Dalším předmětem práce 1G je zasedat v komisích pro výběr uchazečů o učitelské
Povolání nebo do pedagogického managementu, poradenství a inspekce. Zasedají také v
komisích akademií, které hodnotí odbornost učitelů praktických předmětů poté, co prošli
dvěma lety IlIMF (Institut universitaire de formát ion des maitres). Jezdí na zahraniční mise
bud1 do francouzských škol nebo pomáhat spřáteleným zemím řešit určité problémy v rámci
Jejich školského systému. Účastní se práce ve skupinách pro vzdělávací politiku, které
organizuje ministerská kancelář, jejichž úkolem je např. boj proti zneužíváni drog, aktivity
Pro ochranu přírodního prostředí nebo otevírání škol v zahraničí.
Od roku 1989 musí 1G plnit také tzv. problémově orientované úkoly. Jsou to obvykle
Problémy komplexního charakteru (drogy, alkoholismu, rasismus apod.) a tedy vyžadují
v

ytvoření týmu inspektorů, kteří odborností náležejí do různých skupin. Takto vytvořený tým
provádějí intenzivní šetření určitého problému, formulují přesne závěry a vytvářejí

n

ávrhy možných změn pro budoucnost. Protože jednotlivé zkoumané problémy mají odlišnou

Povahu, také organizace práce se podle toho liší. Existují 3 základní zkoumané oblasti:
* zkoumá se kvalita základního i dalšího vzdělávání zodpovědného
Personálu - ředitelů, pedagogických inspektorů, lidí

pedagogického

s odpovědností za technickou a

odbornou přípravu,
%

dále se zkoumá efektivita systému viděná na takových obecných a základních znacích jako
jsou vědomosti žáků na konci každého školního cyklu (výsledky vzdělávání), způsoby
fu

ngování a organizace jednotlivých škol, nebo to mohou být omezenější aspekty, jako

např. sledování vhodnosti zařazení povinných a volitelných vyučovacích programů na
Ur
%

ovni nižších středních škol,

d u m a j í se také inovace (vědecký pokrok, politický a ekonomický vývoj), na jejichž
Skladě se budou muset činit rozhodnutí o změnách vzdělávacího systému - rychlý rozvoj
v

Vučování moderních jazyků nebo sledování role nových technologií ve vyučování,

Především pro pomoc žákům při řešení problémů.

V rámci každé akademie pracuje vždy jeden IG ve funkci korespondenta (musí být
původem z jiné akademie, je ustanoven na tři roky), jehož úkolem je koordinovat práci týmů
IG v akademii. Shromažďuje proto kolem sebe všechny IG v akademii a společně tvoří tzv
Academie College (collége académique).
Regionální inspektoři se zabývají buď určitým předmětem nebo školami a školstvím
obecně (střední technické a odborné školy). Mandátů přidělených regionálnímu a národnímu
inspektorátu je určitý počet a podle úkolů, které plní, se dají rozdělit na 4 skupiny:
• dávat popud k rozvíjení vzdělávací politiky definované státem,
• účast na hodnocení funkčnosti systému a kvality vyučování,
• kontrolní a poradenská činnost pro učitele, zajištění správného dodržování státem daných
vzdělávacích programů,
• účast na dalším vzdělávání učitelů a na systému zkoušek vymezujících a určujících jejich
směr vzdělávání.
Základní typ inspekce, které jsou vykonávány, jsou tzv. individuální inspekce, na které
navazuje setkání s celým učitelským týmem školy, kdy si zúčastnění vyměňují informace a
nápady.
Na regionální úrovni se vyskytují následující oblasti inspekční činnosti:
• Inspekce dodržování národního kurikula, které je stejné na celém území Francouzského
teritoria. Od roku 1989 existuje Národní kurikulární rada (National Currículum

Council),

která poskytuje návrhy na změny kurikula podle vývoje zaznamenaného ve vědě a
technologiích. Radu tvoří zástupci akademické obce, inspektorů a učitelů. Tedy inspektoři
se účastní na tvorbě národního kurikula spolu s ostatními pedagogickými odborníky. Jejich
samostatným úkolem je pak přenos informací k inspektorům na úrovni akademií a
departementů. Úkolem inspektorátů je na základě učiněných změn v kurikulu pořádat
informační setkání pro učitele,na kterých prezentují a komentují změny a poskytují detailní
informace o nových programech. Pokud dojde k velké změně v určitém předmětu,
inspektoři musí spolupracovat na vytvoření semináře nebo výukového programu, který
Učitelům umožňuje držet krok s vývojem. Současně je povinností inspektorů při hodnocení
v

ýuky ve třídách sledovat, jak je nový program do výuky zařazován. Při této příležitosti se

*usí předem ujistit že byl nový program dobře pochopen, že učitelé znají jeho obsah i
v

Vučovací instrukce a že jeho obtížnost odpovídá úrovni žáků. V průběhu změny se má

inspektor informovat o možných praktických potížích, přibližně určit změny pro výcvik
učitelů a zajistit dostupnost informací a poradenství.
» Inspekce učitelů, kterou vykonávají jak lPR-IA's tak i IEN's. Za kvalitu vyučování je
zodpovědný především učitel. Pro hodnocení učitelů byla vytvořena „definice dobrého
učitele". Kromě odborných schopností, srozumitelnosti výkladu učební látky a vhodnosti
příkladů se hodnotí také schopnost učitele adaptovat se na úroveň žáků v tom ohledu, aby
dokázal podpůrnými strategiemi rozvinout chápání určitých žáků, a kde je třeba,
poskytnout individuální vyučování. Ať se to týká jakéhokoli typu inspektora nebo typu
školy, existují dané a vyzkoušené postupy:
• Učitel je informován o návštěvě inspektora několik dní předem (zajistí to efektivitu inspekce
stejně jako to vyloučí tzv. inkvizitorský přístup). Kontroluje se třídní kniha, cvičební sešity
žáků, samotná cvičení pro kontrolu jejich vhodnosti. Inspekce má kromě toho, jak učitel
vede svou hodinu, hodnotit také jeho připravenost, jak často dává písemné úkoly a jakým
způsobem je opravuje. Na primárních školách jde inspekce ještě do větších podrobností,
jako jsou kontrola povinných dokumentů, které musí být v každé třídě - rozvrh hodin,
postup lekcí, nástěnky apod.
Na primární úrovni se inspekce omezuje na jednu až několik vyučovacích hodin, na
sekundární úrovni zahrnuje celou jednu sekvenci určitého předmětu.
Inspekci následuje soukromá diskuse o vyučovací hodině s učitelem, při které inspektor
komentuje pozitiva a negativa sledované hodiny a návodnými otázkami se snaží o to, aby
si učitel uvědomil silné a slabé stránky své práce a pokusil se o rekonstrukci svých hodin.
Také se řeší reakce žáků, ze kterých se dedukuje správný postup při vyučovací hodině.
Vztah inspektora a učitele by měl být přátelský a měla by se dávat přednost konstruktivní
diskusi a poradenské službě inspektora než pouhé kritice. Výsledkem takové inspekce je
důvěra učitele v inspektora, která vede k další spolupráci a představuje také příležitost, aby
se učitel mohl rozhodnout pro budoucí kariéru, např. na základě dalšího vzdělávání.
Výsledek inspekce je zaznamenán ve zprávě vyhotovené inspektorem, který učitele ohodnotí
známkou. Obojí je předáno učiteli. Známka je potom brána v úvahu při postupu učitele v
kariéře nebo při přeložení (tato praxe je prováděna například v Německu, kde je taková
známka také důležitá pro kariérní růst učitele).
Na sekundární úrovni je individuální inspekce obvykle následována setkáním všech učitelů
daného předmětu na škole, takže diskuse má pak obecnou platnost. Přispívá to k řešení

problémů všech učitelů, spolu se stanovením nových vyučovacích strategií a podporou
lepší organizace týmové práce.
- Na primární úrovni se individuální inspekce může stát součástí generální inspekce školy. V
takovém případě stráví inspektor ve škole několik dní, hovoří se všemi učiteli, pořizuje
záznamy o školním projektu a hodnotí, jakým způsobem a v jaké míře se jednotliví učitelé
na projektu podílejí.
Historicky nebylo v kompetenci inspektorů na všech úrovních (IG, IPR-IA, 1EN) hodnotit
Školu jako celek, v 90. letech se situace vzhledem i k celoevropskému a celosvětovému trendu
postupně mění. Především však inspekce hodnotí vzdělávací plán, nikoli tak podrobně
hospodaření školy s finančními prostředky nebo její vybavenost po technické stránce (toto má
na starost ředitel školy, stejně jako u nás, ale mnohem propracovanější je systém rad škol,
které se nevyjadřují k pedagogickým otázkám, nýbrž především k otázce hygieny, vybavení a
společenského života školy). Nicméně hodnocení školy jako instituce přináleží IG a IPR-IA
pro školy a školní život, které se týká pedagogických otázek. Rozhodnutí francouzské vlády o
decentralizaci a rozšíření kompetencí ve vzdělávání při zachování stejnosti vzdělávacích
plánů, certifikátů a systému vzdělávání učitelů na celém území francouzského teritoria a
kontrolované z ministerstva, vyžaduje, aby celý školský systém byl správně hodnocen a aby
se aktuální informace dostávaly na úroveň centrální administrativy. Tím má být zajištěna
možnost průběžně podle potřeby a aktuálnosti systém měnit a reorganizovat. Pro tyto účely se
klade mimořádný důraz na aktivní spolupráci IG a IPR-IA v průběhu celého roku

Komentář:
Důležitost funkce inspektora se v různých evropských zemích liší. Projevuje se to
například rozsáhlostí kompetencí nebo jeho postavením ve společnosti. Ve Francii existuje
několik motivačních faktorů, které činí pozici inspektora atraktivní.
Již při výběru kandidátů se ukazuje důležitost pozice. Inspektoři jsou vybíráni
Poměrně velkou patnáctičlennou komisí (sedm IG, sedm akademiků, v čele nejvyšší generální
'nspektor). Na doporučení komise jsou do funkce inspektora ustavováni prezidentem
re

Publiky To samozřejmě zvyšuje prestiž inspektorů ve společnosti. Navíc inspektoři mohou

Počítat se zvyšováním platu každé dva tři roky a určitou možností postupu v kariéře.

Asi nemá smysl zamýšlet se nad možností podobného uspořádání u nás, nicméně stojí
za zvážení alespoň jeden z motivačních faktorů zavést. Nejlépe by asi byla inspektory přijata
možnost zvyšování platu s rostoucími zkušenostmi.
Jako ve většině evropských zemich, inspektoři všech stupňů nemají žádnou speciální
přípravu pro výkon svého povolání. Situace je v podstatě stejná i v České republice. Všechny
vědomosti o legislativě ve školství a o fungování školského systému si každý kandidát musí
osvojit sám.
Ve Francii je ovšem, stejně jako v Nizozemí, velmi dobře propracovaný systém
vzdělávání po přijetí kandidáta do pozice inspektora (týká se inspektorů regionálních a
národních, nikoli IG). Tento moment může systémové vzdělávání plně nahradit za
předpokladu, že celkově je inspekční systém připraven se aktualizovat a přizpůsobovat
metody své práce současnému vývoji ve společnosti a vědě. V případě Francie tak tomu
doopravdy je a souvisí to s celonárodním kurikulem, které je aktualizováno na základě
vysledovaných změn ve vědě a technologiích. Tento model navíc umožňuje postup na
kariérním žebříčku, kdy zkušený kolega se může stát mentorem a vést nastupující inspektor}'.
Hodnocení učitelů, které je nepřímou součástí také nizozemského systému, vykonávají
v

e Francii jak IPR-lA's tak i IEN's. Panuje zde přesvědčení, se kterým se zcela ztotožňuji, že

°n je hlavní článek systému, ačkoli pomyslně stojí na jeho konci.
Pro hodnocení učitelů byla vytvořena „definice dobrého učitele". Kvalitativní kritéria
dobrého učitele jsou zmíněna v textu (s. 82). Vzhledem k tomu, že hodnocení učitele je
ožehavé téma a mnozí učitelé jsou proti, bylo by zajímavé zjistit, proč hlavně jsou proti.
Opravdu se tak obávají zneužití pravomocí inspektorů nebo si nevěří (a nebo dokonce vědí o
s

vých nedostatcích, nicméně se jim na nich nechce nic měnit?). Je zřejmé, že o těchto

Problémech se ví také ve Francii, kde nicméně praxe funguje a učitelé jsou na to zvyklí.
Zdůrazňuje se, že vztah inspektora a učitele má být přátelský a hlavní roli hraje konstruktivní
d,

skuze a poradenská služba inspektora.
Výsledek inspekce je zaznamenán ve zprávě vyhotovené inspektorem, který učitele

hodnotí známkou. Ta je jedním z možných vodítek pro volbu budoucí kariéry nebo vhodné
formy dalšího vzdělávání. Důvěra učitele v inspektora, která by měla při inspekci vzniknou
Ve

de k další spolupráci. Další funkcí „známky" je při případném přeložení učitele do jiné

0b|

asti, jak je to obvyklé ve Francouzském systému. Další zemí, kde je tento postup také

využíván, je Německo (jen některé spolkové země, známka je tam důležitá hlavně pro kariérní
růst učitele).

II.5. Shrnutí inspirujících prvků (v bodech) a zamyšlení nad některými aspekty výše
uvedených inspekčních systémů.

V předchozích kapitolách jsme již o mnoha shodných, podobných nebo rozdílných
rysech inspekčních systémů hovořili, cílem této kapitoly je tedy stručné shrnutí a zmínka o
některých skutečnostech, které se v textu ještě neobjevily.
Rozdílnost obou inspekčních systémů do značné míry koreluje s rozdílností českého a
francouzského školského systému. Další příčinou rozdílnosti je přístup české a francouzské
společnosti ke vzdělávání. Francouzi jsou na svůj vzdělávací systém hrdí - je výdobytkem
jejich národní identity a historie, plné takových ideálů jako jsou volnost, rovnost, bratrství.
Kdežto česká společnost byla do značné míry v tomto ohledu formována politickými procesy
40. - 80. let tohoto století. Díky tomuto období se vyvinul ve společnosti určitý pocit nezájmu
nebo v některých případech až nelibosti ke vzdělávací sféře, která byla nositelkou neoblíbené
ideologie.
V posledních letech, kdy se celá evropská společnost zabývá aktuálními tématy, se
naše školství, které se těchto trendů chce také účastnit (důkazem je Bílá kniha), musí potýkat
se špatným stavem ekonomiky, „lakomým" přístupem vlády k resortu školství a také s
nepopularitou pedagogického povolání. Tato nepopularita pramení především ze dvou oblastí
- nedostatek finančních prostředků pro zajištění odpovídajících příjmů pro pedagogické
pracovníky a nedostatečně vyvinutý systém kariérního růstu. Obě tyto doslova kardinální
podmínky (i když samozřejmě nikoli jediné podmínky) zajištění plynulého rozvoje a
fungování školství, jsou ve francouzské společnosti, jakož i v ostatních zemích Evropské unie,
lépe zabezpečeny než u nás. Snad neustálým přesvědčováním politiků někdy docílíme lepšího
stavu. Nebo ke změně může dojít, až se ukáže, že jinak se systém nepodaří udržet funkční.
Jedním z dalších rozdílů v systémech je, jakým způsobem si čeští a francouzští
inspektoři osvojují si vědomosti, schopnosti a klíčové kompetence pro výkon svého povoláni.
Čeští inspektoři si musí tyto schopnosti do značné míry získávat samostatně, což je často
provázeno projevy

útržkovitosti

a tedy neúplnosti. V současné době se situace zlepšuje,

protože se zavádí systém dalšího vzdělávání řídících pracovníků ve školství. Je tu tedy patrná

tendence spíše k systémovosti a vzdělávacímu standardu (belgický přístup, kde svazy učitelů
pořádají nejrůznější semináře s pedagogickou tematikou, takže účastníci konkurzních řízení
jsou mnohem lépe připraveni - toto se týká francouzsky hovořící komunity v Belgii) než
k předávání zkušeností (Francie, Nizozemí - možnost učit se od zkušených kolegů existuje u
nas sice také, ale není povinností zkušenějších inspektorů pomáhat novým kolegům a nejsou
za tuto práci odměňováni). V dánsky mluvící komunitě je podmínkou k přijetí uchazeče o
pozici inspektora do konkurzu předchozí úspěšné složení speciálních zkoušek. Ty se konají
před komisí ustanovenou ministrem a skládají se z částí:
• evaluace vyučovací hodiny,
•

pohovor na téma legislativa a management ve školství,

• pedagogické předměty,
• posouzení seznamu odborných aktivit a publikací kandidáta.
Tento postup není sice ideální, ale alespoň zajišťuje, že uchazeči v konkurzu jsou již
s

e školským systémem a jinými pedagogickými otázkami dostatečně seznámeni a jsou tedy

Připraveni pro povolání inspektora mnohem lépe než naši noví inspektoři, kteří často na
Počátku své inspektorské kariéry tápou. Konkurz často nebývá přísný, protože se do něj
nepřihlásí dostatečný počet kandidátů, aby mohlo dojít na selekci.
Od roku 1989 si francouzská vláda ve spolupráci s ministerstvem školství stanovila
c

'l, že kolem roku 2000 všichni vzdělávaní dosáhnou minimálně osvědčení o odborné

způsobilosti (CAP) nebo vysvědčení o odborném studiu (BEP) a většina dosáhne úrovně
Maturity. I u nás existují takové záměry, ale naše vzdělávací politika se zaměřuje v současné
d

°bě především na zvýšení kvality vzdělávání (také s pomocí sebehodnocení škol) s ohledem

na
m

celoevropské trendy Tyto přístupy se ovšem nevylučují, protože také na konferencích

'nistrů školství Evropské unie se kvalita a kvantita staví vedle sebe.
Jedním z dalších významných bodů je fakt, že se naše inspekce zatím vyhýbá přímému

hod

nocení pedagogů (bylo tomu tak i v Anglii, kde se však v poslední době k hodnocení

Ped

ago g ických pracovníků přechází vzhledem k myšlence, že: „S dobrým učitelem stojí a

Padá
Přít

dobrá škola "), protože je to záležitost velmi citlivá a jsou v ní bohužel nevyhnutelně

°mna subjektivní hodnocení. Přesto však - jak docílit zlepšení úrovně učitelstva než

d o c e n í m jejich kvality a následným ohodnocením (motivace). Vlastně jediné údaje o
U itel
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'ch, ktere můžeme v inspekčních zprávách ČŠ1 nalézt, jsou kontrolní zjištění o jejich

pedagogické a odborné způsobilosti k výkonu povolání. Podle vyjádření inspektorů je i
takovéto v podstatě dokumentové zjištění velmi důležité, protože korelace mezi vzdělaností
pedagoga a jeho výkonem v povolání je vysoká. V Německu (některé spolkové země) a ve
Francii je ovšem hodnocení učitelů zcela běžnou praxí.
Výše zmíněná skutečnost sice neopravňuje k tomu si myslet, že tento přístup je jediný
správný, ale při zvážení jistých poznatků o člověku (psychologicky je člověk motivován
daleko více, jeli vystaven možnému „nebezpečí" kritiky, je-li spravedlivá a konstruktivní,
jinak se může stát také demotivujícím prvkem) je možné si myslet, že věci by to přispělo
Větší roli než u nás má francouzská inspekce v oblasti vzdělávání pedagogických
pracovníků. Pořádá podstatně větší množství odborných seminářů, jichž se pedagogové
účastní, protože jsou motivováni možností kariérního růstu. Francouzská inspekce má za úkol
informovat prostřednictvím

výukových

programů

o všech změnách ve vzdělávacích

Programech a jednotlivých předmětech tak, aby byla zajištěna kvalita a aktuálnost výuky,
odpovídající danému vývoji ve vědě.
Největším problémem pro francouzskou inspekci se zdá být rozšířené pole úkolů,
které má zvládnout (stejně jako u nás, kdy se ovšem inspekce potýká i s úkoly, které
francouzská inspekce řešit v té míře nemusí, jako např. kontrola hospodaření školy se státem
Poskytovanými finančními prostředky nebo často zdlouhavým procesem prosazování změn,
které naráží především na neochotu jistých článků řízení něco měnit anebo na to poskytnout
finanční prostředky). Z toho vzniká tlak při výběru úkolů, protože ne všechny se dají
hládnout, tedy se posuzuje jejich důležitost (další úkol navíc). Požadavek, že inspekce bude
garantem celkové evaluace škol, se odráží ve zvýšeném pořádání skupinových setkání, která
°všem zabírají mnoho času. Kromě nových úkolů zůstávají na inspekci také ty, které
Skonává stále s tím, že se často prohloubí (např. zvýšený zájem o hodnocení jednotlivých
u

^telů - zatím ve Francii).
Do jaké míry má inspekce garantovat také vnitřní proces hodnocení škol je problém,

pr

° který se v současné době u nás hledá řešení. A jelikož u nás není rozvinut systém a kultura

Nehodnocení škol, je zatím otázkou, zda školy budou schopny opravdové sebeanalýzy, aby
Pak
ot

inspekce mohla na tomto základě

garantovat celkovou evaluaci škol. Zde se nabízí

ázka, jestli právě inspekce má být aktivním spolupracovníkem škol při tvorbě kritérií

Ohodnocení
,ns

Pr

Lze říci, že takové řešení by bylo výhodné, protože pokud budou škola i

Pekce pracovat se stejnými kategoriemi, budou si navzájem rozumět a zajistí se

^lednost celého systému.

III. Rozvoj sebehodnocení škol v evropských zemích.

Posun směrem k sebehodnocení je cítit téměř ve všech zemích, ačkoli je na něj kladen
různý důraz K zajištění kvality škol a celého školského systému nestačí již jen výsledek
vnějšího hodnocení. Proč je tomu tak^
Důvody lze spatřovat v rychlosti rozvoje celé společnosti (jednotlivé země ale i celý
svět), kdy zpětná vazba od inspekce nestačí tak rychle reagovat. Školy potřebují mít nástroje,
jak si kvalitu do značné míry zabezpečovat a hodnotit samy. Jako odpovědné a nezávislé
instituce budou nejspíš nadále spolupracovat s inspekcí, protože vzdělanost občanů je nadále
státním zájmem.
Nicméně se od škol očekává, že budou spolupráci s inspektory samy aktivně
vyhledávat. Postupně dochází a bude docházet k odstranění pocitů nedostatečnosti a pokud
škola požádá o pomoc, nebude to k její újmě, spíše naopak. Bude se to vnímat jako jeden
z indikátorů kvality školy, která se snaží o své zlepšení.
Co se týče sebehodnocení, lze vysledovat určitou posloupnost, jak se dospívá (či
dospělo) k přesvědčení o jeho důležitosti. Nejprve se objevil fakt, že způsob práce škol
nedostačuje požadavkům doby a zvýšila se důležitost kvalitativního přístupu (přestože ruku
v ruce sním jde i kvantitativní přístup - např. cíl dosáhnout co největšího počtu jedinců
s maturitou). Tak vznikl tlak na školy, aby se začaly měnit a přizpůsobovat se všeobecnému
Vývoji. Proto dnes existuje ve většině evropských zemí povinnost škol tvořit vlastní plán
rozvoje (nebo projekt rozvoje či zajištění kvality).
, v ,
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tento vývoj je třeba kontrolovat a hodnotit, aby bylo
Hned vzápětí se rozpoznalo, ze tento vyvuj j
,
jasné jaký směrem se školy ubírají a zda nejsou na scesti. Inspektoráty pocítili obrovskou
^těž, protože jim k jejich dosavadním úkolům přibyli další a najednou měli pocit, že
nemohou pojmout takovou spoustu změn.
Reakcí na tuto skutečnost byla ntyšlenka. že by se jim ulehčilo, pokud by existovala
s
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Polečná kritéria, která by pomohla
j orientovat. Vznikly národní i

.
, j n o r p n i které shromažďují statistické údaje, pracuji na rozvoji
nadnárodní projekty pro hodnoceni,
Kreie
ev
aluačních nástrojů, inspirují se mezi• st„ u ™ , n í k v i n t e r n e t u se informace šíří rychle a to také
Přispívá ke zrychlení procesů rozvoje.

Odtud byl již jen pomyslný krůček k tomu, aby se probudila potřeba škol samy se
hodnotit. Ve školských systémech s vysokou autonomií Škol se tato potřeba objevila
samozřejmě dříve a školy si ji dokonce samy začaly prosazovat. Tam, kde školství bylo nebo
stále je velmi centralizované, tendence k sebehodnocení je slabší.
Sebehodnocení škol je tedy přímým důsledkem potřeby rozvoje školy a zajištění její
kvality, přičemž samy školy chtějí mít tyto procesy pod kontrolou.
Ve většině zemí doposud existují inspektoráty, jejichž tradiční úlohou bylo hodnotit (a
kontrolovat) školy. Se zavedením sebehodnocení velmi pravděpodobně dojde k posunu role
inspekce, která spíš než hodnotit školu bude hodnotit schopnost školy efektivně hodnotit svoji
práci (metaevaluace).
V současné době ve většině uvedených zemí existuje povinnost tvorby plánů rozvoje a
lze vysledovat tendenci inspektorátů podporovat školy v zavedení praxe sebehodnocení.
Zatím ale většinou neexistuje zákonná povinnost škol provádět sebehodnocení a tudíž ani
povinnost inspektorů provádět hodnocení těchto snah.
Následující část práce týkající se sebehodnocení škol v některých evropských zemích
je z valné většiny postavena na informacích získaných ze zprávy o projektu ESSE. Celou
zprávu lze nalézt na internetu, proto zde jsou uvedeny pouze hlavní linie projektu - cíle,
zjištění, doporučení Jsou zde podrobněji zmíněny země, které jsou uváděny také v kapitole o
Práci jejich inspektorátů. Pro porovnání jsou zahrnuty další evropské státy a některé z nich
Jsou uvedeny pouze v závěrečné části v souhrnných bodech.
Zpráva ESSE byla zvolena jako hlavní pramen pro tuto kapitolu především proto, že
Projekt ESSE přistoupil k tématu, jež je náplní této práce, velmi systematicky. Je to stále
ne

jnovější informační zdroj, na jehož základě se zúčastněné evropské země připojují

k

nejlepším zkušenostem s vnějším a vnitřním hodnocením škol.
Jako další inspirační zdroj je uveden projekt škol sdružených v INES. Projekt Kvalita I
uveden jako výsledek

spolupráce České republiky v nejrůznějších mezinárodních

Projektech a je důkazem aktivního přístupu země k zajištění kvality a rozvoje.

III.1. Projekt ESSE a jeho výsledky16.

Projekt efektivní autoevaluace škol probíhal v letech 2001 - 2003 ve čtyřech fázích a
podílelo se na něm 14 zemí, jejichž inspektoráty jsou sdruženy v SICI (Standing International
Conference of Central and General Inspectorates of Europe). Byly to tyto země. Rakousko,
Belgie (vlámská oblast), Belgie (francouzsky mluvící oblast), Česká republika, Dánsko,
Anglie, Francie, Hesensko, Nizozemsko, Severní Irsko, Portugalsko, Irská republika, Sasko a
Skotsko.

Hlavní cíle projektu byly stanoveny takto:
^

stanovit klíčové indikátory pro hodnocení kvality a efektivity procesů sebehodnocení ve
školách (metaevaluace),

'

vypracovat metodiku kontroly sebehodnocení škol v rámci členů SICI
stanovit klíčové silné a slabé stránky při sebehodnocení škol v různých zemích
provést analýzu vzájemného vztahu mezi sebehodnocením a vnějším hodnocením
v různých zemích a zajistit možnost nejefektivnějšího vztahu mezi nimi,

>

vypracovat případové studie efektivního sebehodnocení.
f,

o úvodním průzkumu současného stavu hodnocení škol se účastníci zabývali společnými

' ns Pekcemi ve školách. Již od začátku se k problematice přistupovalo tak, aby moh/y být
Vytv
Sv

°řeny nástroje metaevaluace. Na školy je stále pohlíženo jako na instituce zodpovědné za

°je hodnocení a zlepšování.
t)r

uhá fáze projektu (návštěvy 28 škol ve 14 zemích) byla úspěšná a na základě zjištění a

"ásledných seminářů došlo k vylepšení systému. Vznikly dva nové indikátory a systém
Por

adenství:
*

doplňkový indikátor kvality zkoumající jak dobře školy hodnotí své výsledky,

"

indikátor

hodnotící

efektivitu

podpory

sebehodnocení

škol

poskytované

zemí/regionem.

^formace v této části pocházejí ze zprávy o projektu ESSE (www.cs.cr.ez). Jde o stručný výtah
materiálu. Některé odstavce jsou přesnou citací (nejsou zvlášť uváděny, nebo. všechny mfonnace jsou
Jnél)
o zdroje), většina byla upravena do logického celku.

poradenství pro inspektory týkající se klíčových charakteristik sledovaných při
hodnocení.

Ve třetí fázi probíhaly návštěvy škol, kdy se projevila velká různorodost přístupů
k hodnocení. Inspektoři vybírali školy, které sebehodnocení již prováděly a pokud možno,
kde v současné době proběhla inspekce. V této fázi opět vzniklo mnoho podnětů pro
zlepšení systému. Systém dnes klade největší důraz na hodnocení kvality vnější podpory
sebehodnocení škol, kterou školám poskytují země/regiony.
V průběhu projektu byly vytvořeny dva soubory indikátorů kvality.
á

Efektivní vnější podpora sebehodnocení škol: Do jaké

míry tato podpora

poskytovaná zeměmi/regiony přispívá k efektivnímu sebehodnocení škol
• zajištění statistických údajů pro srovnávání a stanovení vzdělávacího standardu
• zajištění souborů standardů/indikátorů kvality,
• zajištění školení v metodách sebehodnocení,
• pravidelné

nezávislé

vnější

inspekce

nebo

poskytování

zpětné

vazby

k sebehodnocení,
legislativní systém.

r

Hodnocení efektivity a vliv opatření školy k sebehodnocení.
• vize a celková strategie sebehodnocení a zlepšování škol,
• hodnocení a zlepšování vstupů,
• hodnocení a zlepšování procesů,
•

hodnocení a vliv na výstupy.

Ve zprávě o projektu ESSE jsou podrobně vysvětleny jak uvedené indikátory tak i
Pr Ce

*

s nimi (druhá část zprávy). Přesně se dozvídáme, jak získávat materiál k hodnocení i jak

0(,

nocení ve školách provádět (třetí část zprávy). Pro tuto disertační práci je stěžejní čtvrtá
správy, která se zabývá hledáním rovnovážného vztahu mezi vnitřním a vnějším

° d n °cením školy.

Hlavní myšlenky analýzy důležitosti rovnováhy mezi vnitřním a vnějším hodnocením.

Sebehodnocení škol se obecně považuje za důležité a počítá se s tím, že jej školy
budou provádět. Ve většině zemí je sebehodnocení považováno za základ plánování rozvoje a
zlepšování

školy.

Školy

musí

veřejně konzultovat

a podávat

zprávy, což je činí

zodpovědnějšími k partnerům ve vzdělávání.
Sebehodnocení je nejefektivnější v zemích, kde je velmi silná jeho vnější podpora.
Proto by ji školy měly mít k dispozici.
V zemích ESSE se inspektoráty podílejí na poskytování poradenství, dalšího vzdělávání
učitelů a na tvorbě materiálů. Cílem je, aby se procesy vnitřního a vnějšího hodnocení sladily
a doplňovaly se.
Potvrdil se názor, že sebehodnocení nesmí být samoúčelné, ale musí sloužit změně a
zlepšení školy (viz. definice sebehodnocení Van Petegema uvedená v terminologické části
práce). Škola přebírá zodpovědnost za zabezpečování kvality - tvoří plány rozvoje a hodnotí
svoji činnost. Sebehodnocení by škola měla sama chtít dělat, protože si je vědoma jeho
přínosu.
Z projektu vyplývá obava, že pokud vznikne zákonná povinnost inspekčně hodnotit
sebehodnocení školy, může se stát, že školy začnou inklinovat k vytváření sebehodnocení pro
potřeby vnějších hodnotitelů a nikoli pro své zlepšování.
Neexistuje jediný způsob vytvoření rovnováhy, nicméně se má za to, že je zodpovědností
zemí/regionů, aby zajistily celostátní a místní podmínky k efektivnímu sebehodnocení
(kontext). Dále mají hodnotit kvalitu podpory sebehodnocení ve školách.

Je třeba vytvořit dynamickou rovnováhu mezi:
• zodpovědností za aktuální výsledky a zlepšováním,
• vnějšími a vnitřními tlaky na provedení změny,
•

podporou a podněty, které jsou škole poskytovány.

Projekt

bral

v potaz

vědeckou

literaturu,

kdy

autoři

měli

důležité

poznámky

k problematice. Zdá se nám důležité zde některé myšlenky uvést' 7
•

Vnější hodnocení má být součástí procesu zabezpečování kvality, nikoli kontroly
kvality (Hargreaves, 1997).

•

Síly tvořící hodnocení a rozvoj Školy jsou vnitřní/vnější, tlak/podpora a zdola
nahoru/shora dolů (MacBeath a kol ).

•

Inspektoráty musí jasně vědět, z d a j e jejich hlavním zájmem činnosti zlepšování nebo
ověřování (Earley, 1998).

Role inspektorátů ve většině zemí spočívá ve shromažďování, analyzování a/nebo
rozšiřování informací o úrovních kvality a statistických údajů. Převážně jsou to informace
získané inspekcemi ve školách.
Projekt ukázal, jak důležité jsou takto získané údaje o vzdělávacím standardu. Podněcují
sebehodnocení a zlepšují jeho kvalitu a tak přispívají ke zlepšování školy. Ukázalo se, že
školy, které se projektu účastnily, chtěly později více informací pro lepší sebehodnocení.
Existuje přímá úměra mezi množstvím odpovídajících dat o výsledcích vzdělávání na
úrovni státu doprovázeném aktivním začleňováním sebehodnocení škol do systému a
stanovováním vzdělávacího standardu na úrovni školy. Pokud školy jsou povinny poskytovat
úci

aje o svém vzdělávacím standardu, jsou více motivovány k sebehodnocení. Navíc jsou tyto

^ a j e využitelné jako objektivní referenční rámec jak pro vnitřní tak pro vnější hodnocení.
Inspektoráty často vytvářejí národni systémy indikátorů kvality. Tyto indikátory mohou
b

Ýt využívány pro vnitřní i vnější hodnocení. Výhodou tohoto přístupu je skutečnost, že obě

h

°dnocení se zakládají na stejné představě o kvalitě vzdělávání a zprávy o hodnocení jsou

Sr

°vnatelné. Nevýhodou přístupu je malá míra možnosti obohacení se navzájem odlišností

^měření hodnocení

Navíc školy mohou cítit, že systém neodpovídá jejich potřebám a

Pedagogičtí pracovníci tak mohou pociťovat malou motivaci k vytváření sebehodnocení
školy
p

okud

ovšem

nebudou

kladeny

překážky

iniciativě

a

hledání

vlastní

cesty k

O h o d n o c e n í , budou si školy moci postupně najít svůj vlastní systém. Pak školy budou
SCh

°Pny stanovovat cíle pro své z l e p š e n í a budou tak činit rady, protože to bude Jejich

% T Sr,

č informace naleznete ve zpravč ESSE. www.csicr.cz.

systém" a „jejich plán". V mnoha zemích si školy svůj systém hodnocení opravdu našly samy
nezávisle na inspektorátu. Výsledky projektu nicméně jednoznačně ukazují, Že použití
indikátorů kvality (různé formy) a jednotných standardů je klíčovou součástí efektivního
sebehodnocení školy.
Důležitý moment je spatřován v tom, že školy, které sebehodnocení neprováděly, o něm
začaly přemýšlet na základě projektu ESSE a seznámení se se systémy indikátorů. Prokázalo
se to v projektu, kdy školy ve čtyřech zemích začaly používat systémy vnějšího hodnocení pro
účely sebehodnocení.
Přístup ESSE také umožňuje školám určovat záměr vnějšího hodnocení. Školy totiž
v sebehodnocení poukážou přesně na ty oblasti, o kterých chtějí získat zpětnou vazbu Navíc
se na základě kvalitního sebehodnocení může snížit intenzita činnosti inspektorů během
komplexní inspekce. Několik zemí tak podporuje téma proporcionálních inspekcí, kdy se úsilí
inspekčního týmu i školy zaměřuje efektivním způsobem na problematické oblasti.
Jelikož sebehodnocení škol je komplexní proces a využívá mnoha metod a nástrojů, je
Potřeba vzdělat pedagogické pracovníky k jeho efektivnímu vytváření. Ve většině zemí jsou
k dispozici různé druhy poradenství a školení. Opět platí, že čím silnější je kultura
sebehodnocení, tím více existuje poradenské činnosti. Inspektoři ve většině zemí se aktivně
Podílejí na rozvoji a poskytování poradenství a školení (funkce poradce). To znamená, že
v

nější hodnotitelé (funkce supervizora) udávají směr sebehodnocení. Školy jsou v takovém

Případě dobře informovány o nástrojích a metodice inspektorátů a jsou dobře připraveny na
vnější hodnocení. Nicméně nevýhodou může opět být omezená iniciativa škol k vymýšlení
ln

°vací a rozvoji škol v nových perspektivách.
Poradenství by se

jednoznačně

nemělo týkat pouze oblastí, ve kterých škola musí

P r °kazovat svou zodpovědnost. Poradenství by neměly poskytovat pouze instituce (partneři),
kte

rým se škola zodpovídá Bylo by to na úkor flexibility, různorodosti a zlepšování.
Hlavním úkolem

či

nnosti školy

kva|

neb

a

inspektorátů

jejích

dnes je vyvažování skládání učtů veřejnosti (informace o

vzdělávacích

výsledcích) a jejich role při zabezpečování zlepšování

ity škol. Inspektoráty se zatím různí vtom, zda se zaměřují na zabezpečování kvality

° kontrolu kvality.
Velký počet inspektorátů podporuje sebehodnocení školy zdůrazněním důležitosti

t0h

°to p ^ e s u pro zlepšování školy. Polovina inspektorátů má explicitní a někdy veřejný
ke vzájemnému doplňování vnitřního a vnějšího hodnocení. Deset inspektorátů

poskytuje přímou podporu sebehodnocení. V sedmi zemích inspektoráty nepřímo podporují
proces sebehodnocení škol prostřednictvím monitorování a podpory procesu plánování
rozvoje školy (který zahrnuje sebehodnocení). V Irsku a Hesensku poskytují inspektoráty
pomoc, radu a poradenství tím, že fungují jako "kritický přítel." Ve třech zemích hraje
inspektorát aktivní a důležitou úlohu při budování a podpoře sítí, které podněcují zavedení
sebehodnocení. Deset inspektorátů vytvořilo systém vnějšího hodnocení, který je možné
využívat při sebehodnocení. Šest z těchto inspektorátů také poskytuje další nástroje a
materiály, jako jsou příručky a specifické nástroje pro sebehodnocení. Osm inspektorátů
věnuje pozornost procesu sebehodnocení během inspekce a/nebo vyžadují určitý druh procesu
sebehodnocení během inspekce.

V Severním Irsku, Rakousku a Nizozemsku inspektoráty

uskutečňují plán zavedení forem metaevaluace, přičemž využívají výstupů sebehodnocení
nebo plánu rozvoje školy. Při metaevaluaci - jak je představena v tomto projektu využívajícím
systém ESSE - je předmětem vnějšího zajištění kvality samotný proces sebehodnocení.
Prostřednictvím metaevaluace inspektoři hodnotí efektivitu vnitřních procesů hodnocení školy
Pro výběr vhodných priorit ke zlepšování a měření vlivu jejích aktivit.
Projekt ukázal, že vztah mezi vnitřním a vnějším hodnocením je u jednotlivých
'nspektorátů různorodý. Tento vztah se podrobněji analyzoval zaměřením se na tři široké
oblasti.
* vnější inspekce kvality nebo efektivity procesu sebehodnocení školy,
* využití výstupů sebehodnocení při inspekcích,
zprávy inspektorátu o kvalitě sebehodnocení školy.

Ukázalo se, že pokud inspektoráty sebehodnocení využívají jako součást inspekce, školy
JS U

° v oblasti sebehodnocení více reflexivní a uvědomělé.
Existují protikladné tendence.
•

Inspektoráty

se snaží

vytvářet

systémy

kvality (indikátoty), rozvíjejí n,etody

sebehodnocení, organizují další vzdělávání učitelů, využívají sebehodnocen, pro účely
inspekce Tento model směřování k sebehodnocení je řízen z vnějšku.
'

! J odle zjištění j e ale sebehodnocení nejúčinnější, pokud j e škole ponechána volba a
Škola sebehodnoceni začne děla, na základě svých potřeb. Hnací síla sledováni a
zajištěni kvality by měla vycházet zevnitř. Učitele by se měli postupně nauč,, brá,

sebehodnocení

školy jako pravidelnou součást své práce a přistupovat k němu

systematicky.
Rovnovážný stav těchto tendencí ovšem opět podporuje myšlenka, že se bez vnějšího
hodnocení může vnitřní hodnocení stát neobjektivním. Škola nebude schopna kvalitní
sebereflexe a může se dostat na scestí. Vnější hodnocení může pomoci zajistit, aby školy
braly kvalitu svého hodnocení vážně.
V následujícím textu jsou uvedeny stručné ilustrační informace o stavu v zemích, které se
účastnily ESSE. Informace opět pocházejí ze zprávy ESSE. Země jsou řazeny tak, jak se
objevují v kapitole o činnosti jejich inspektorátu, přehled je doplněn o Rakousko, Dánsko a
Skotsko, jejichž přístup považujeme za inspirativní. Vlámská část Belgie (Flandry) není
v přehledu uvedena (všechny informace lze nicméně získat na internetu), ale pro inspiraci je
zmíněn model C1PO.

Česká republika
Povinnost sebehodnocení není dána zákonem. Školy se mohou rozhodnout, zda ho
budou provádět. Používají k tomu svoje kritéria. Školy víceméně čekají na oficiální krok.
Vidí se nutnost zavedení centra pro evaluaci a monitorování výsledků vzdělávání, které by se
mělo zabývat přípravou evaluačních nástrojů, organizovat externí evaluaci (bude pak ČŠl
pouze exekutivní orgán?) a pracovat s mezinárodní evaluací.
Školy mají tendenci uvádět výsledky sebehodnocení v povinné výroční zprávě pouze
v případě kladných výsledků.
Neexistují oficiální referenční úrovně výsledků vzdělávání. Vytvoření evaluačních nástrojů
bude v kompetenci budoucího centra pro evaluaci.
Existuje možnost používat indikátory kvality školy, kterými disponuje ČŠl, pro
sebehodnocení škol Systém je dobře propracovaný, jeho použití je nepovinné.
Neexistuje systematické vzdělávání týkající se sebehodnocení škol.
Inspekce neprovádí metaevaluaci.
Návrh školského zákona - sebehodnocení školy podklad pro zpracování výroční
zprávy a pro vnější hodnocení inspekcí.

Anglie a Wales
Sebehodnocení není sice povinné, je ovšem tlak na zavedené povinnosti jej provádět
každoročně v době, kdy ve škole neprobíhá inspekce.
Každoročně je publikován tzv. informační balíček o výsledcích škol a žáků. Ten má
sloužit školám jako podklad pro sebehodnocení.
Školy si mohou vytvářet vlastní systém sebehodnocení, přednost se dává tomu, aby
využivaly systém OFSTED. Kritéria jsou k nalezení v materiálu „Framework for Inspecting
Schools" (osnova pro inspekci ve školách) a jiných příruček.
Existuje systematické vzdělávání v oblasti sebehodnocení škol. Hlavní poradce je
Ofsted, který též vytvořil balíček pro školení o sebehodnocení pro řídící pracovníky „Helping schools to carry out Self-Evaluation" (pomoc školám vykonávat sebehodnocení).
Školení pořádají také LEA - pro školy ve své oblasti. Poradci LEA jsou některými
školami zváni, aby zjistili validitu sebehodnocení. Pak společně naplánují zlepšení.
Ofsted podporuje sebehodnocení škol a při inspekcích klade důraz na jejich plnění.
Staví na informacích, které o sobě škola poskytuj a považuje fakt, že škola provádí
sebehodnocení za klíčovou charakteristiku vedení a řízení školy.

Nizozemsko
Sebehodnocení je nepovinné, nicméně školy jsou k němu značně povzbuzovány.
Školy

musí ze zákona mít politiku zachování a zlepšování kvality a svůj vzdělávací program.

Školy

v Nizozemí jsou aktivní při rozvoji sebehodnocení. Jsou si vědomy klíčového prvku

r

ozvoje školství - kvality.
Inspekční systém z roku 2003 obsahuje indikátory kvality, které školám stále častěji

slouží jako inspirace pro tvorbu evaluačních nástrojů pro sebehodnocení. Existuje velké
Množství nástrojů (dostupné číslo - 70) a jejich seznam všem školám k dispozici. Existuje
úrodní zkušební ústav, který poskytuje informace o výsledcích testů v primárním i
sekundárním školství. Tyto údaje slouží jako referenční informace školám o stávajícím
Vz

dělávacím standardu.

Zákon z roku 2002 ukládá inspektorátům povinnost vycházet při hodnocení škol
z výsledků jejich sebehodnocení, pokud probíhá. Při kvalitním sebehodnocení se sníží
intenzita vnějšího hodnocení.
Mnoho organizací (nejúspěšněji snad organizace školních rad) poskytuje školám
poradenství při zavádění sebehodnocení. Projekty se zaměřují na podporu a vedení škol
v rozvoji systematického sebehodnocení.
Školení k sebehodnocení (bývá součástí manažerských školení) je řízeno nabídkou a
poptávkou a hlavní zaměření je na poskytnutí evaluačních nástrojů a práci s nimi.
Na sebehodnocení školy je pohlíženo jako na ukazatel kvality školy. Inspektoráty
používají údaje o škole z jejího sebehodnocení jako základ pro tvorbu inspekčního plánu.
Kontrolují validitu a reliabilitu údajů.

Belgie - francouzská část
Sebehodnocení je nepovinné, školy mají povinnost mít svůj vzdělávací program, který
musí aktualizovat alespoň jednou za tři roky. To v podstatě školy nutí sebehodnocení
Provádět. Na sebehodnocení se pohlíží jako na součást vnějšího hodnocení prováděné
AGERS (Strátní správy vzdělávání - Administration Générale de PEnseignement et de la
Recherche Scientifique).
Statistické oddělení tohoto úřadu poskytuje informace pro benchmarking - srovnávání
výsledků vzdělávání. Slouží školám, aby si uvědomily, jak si stojí a mohly si nastavit
vzdělávací standard.
Každoročně školy musí podávat zprávu o aktivitách pro plán rozvoje, který si samy
Opracovávají. Obsahuje 13 kritérií.
R e k t o r á t y nejsou zodpovědné za hodnocení efektivity sebehodnocení škol.

Lancie
Sebehodnocení škol není povinné, nicméně již od roku 1990 musí školy tvořit projekt.
Cl,

em je vytvořit kulturu sebehodnocení.
Existují národní ukazatele pro posuzování výkonu škol. Školy jsou pobízeny

k v

ytváření svých ukazatelů pro aktivity pro ně specifické.

Inspekce (IG) se snaží nalézt ukazatele kvality při provádění hodnocení na úrovni
celých správních celků (académie).
Na primární úrovni školy mají k dispozici pokyny pro tvorbu projektu. Součástí
pokynů je také návrh nástrojů hodnoceni. Sekundární školy, jejichž práce je komplexnější,
vycházejí při hodnocení z tzv. knihy hodnocení. Pokyny zde uvedené jsou školy povinny
plnit, nicméně se nikde výslovně nehovoří o sebehodnocení.
Školení o sebehodnocení pořádají místní školské správy, které také poskytují zpětnou
vazbu o kvalitě procesu. Zpětnou vazbu obdrží pouze ředitel školy.
Inspektoráty nejsou povinny hodnotit efektivitu sebehodnocení škol. Informace o něm
sice shromažďují, jsou-li jaké, ale nezahrnují je do svého hodnocení.

Rakousko
Projekt QIS (Quality in Schools), iniciativa Federálního ministerstva školství
na podporu sebehodnocení škol
Podpora sebehodnocení:
• obecné pokyny,
• dotazníky pro učitele, žáky a rodiče jako nástroje pro sebehodnoceni,
• popis metod a nástrojů pro sebehodnocení,
• kvalitní informační síť.

Na internetu mají školy možnost získat odbornou asistenci
Informační systém funguje jako pomůcka ke získání přehledu možností sebehodnocení a
nas

'edného přizpůsobení dostupných inspirací vlastním potřebám.
Rozvíjí se speciální školení pro zlepšení sebehodnocení, kde se angažují místní školní

ra

dy, speciálně školení poradci a ministerstvo.
Sebehodnocení není ještě povinné ze zákona - metaevaluace v plném rozsahu není tudíž

°fi c 'álním úkolem inspektorů.

Dánsko
Sebehodnocení provádějí školy dobrovolně. Povinně pouze vyšší obchodní školy.
Sebehodnocení provádějí ředitelé a učitelé škol ze podpory vzdělávacích a národních poradců
a ministerstva školství, které umožňuje školám zapojit se do programu rozvoje. Ministerstvo
velmi podporuje sebehodnocení.

Pokyny k jeho výkonu

školy naleznou

v publikaci

Departmental Order. Současný záměr je vytvořit kvalitní systém sebehodnocení a rozvoje
kvality.
Školy, které se účastní ministerského programu rozvoje, jsou uvedeny na stránkách
ministerstva. Je to pro ně forma reklamy a slouží to jako inspirace pro ostatní školy se také
zapojit.
Země disponuje velkým množstvím indikátorů kvality a přibývají nové (např. pro
nové mezioborové předměty). Jsou popsány znaky kvality, které školy (sekundárního stupně)
mohou využít pro sebehodnocení (příručka „Good Practice. Signs of Quality in Upper
Secondary Schools").
Čerpání informací o sebehodnocení je věcí školy. Pokud se chce zapojit do programu
rozvoje, může se poradit s odborníky. Systematický kurz poskytuje Institute for Educational
Training of Vocational Teachers (opět zřejmé zaměření na sekundární školy).
Vnější hodnocení neprobíhá ve velkém rozsahu, neexistuje inspektorát. Evaluaci
zajišťuje škola (takže implicitně provádí nějakou formu sebehodnoceni), národní poradci
ministerstva (důležitá složka, pravidelně navštěvují školy) a Danish Evaluation Institute
(hodnotí

5 - 1 0

aspektů práce škol). Poradci zatím nemusí provádět

metaevaluaci,

sebehodnocení využívají jako nástroj inspekčního procesu.

Skotsko
Na základě směrnice o sebehodnocení se očekává, že všechny školy postupně začnou
provádět sebehodnocení Již dnes mají zákonnou povinnost (od roku 2000) vytvářet plán
rozvoje a hodnotit svůj pokrok při jeho zavádění.
Údaje o vzdělávacím standardu jsou základním prvkem sebehodnocení škol. Školy
proto mají k dispozici kvalitní statistická data na různých úrovních (místní, národní) pro
benchmarking. Školení, poradenství a pokyny ohledně sebehodnocení poskytují školám
místní školské správy.

Existuje publikace „Jak dobrá je naše škola", která poskytuje školám 33 indikátory
kvality pro sebehodnocení. Systém má 7 hlavních oblastí - kurikulum, výsledky, učení se a
vyučování (procesy), podpora žáků, étos, zdroje, vedení a řízení (pro zajištění kvality). Stejné
chápání kvality je zajištěno přístupností indikátorů všem školám.
Následující informace o skotském inspekčním modelu a modelu C1PO (Flandry) jsou zde
vyzdvihnuty zvlášť, neboť je považujeme za důležité shrnující přístupy, ze kterých se
v podstatě dá vycházet v naší praxi v oblasti hodnocení a sebehodnocení škol.

Skotský inspekční niodel
Tento inspekční model je hlavním zdrojem inspirace pro Českou republiku. Proto zde
uvedeme klíčové oblasti pro provádění vnějšího i vnitřního hodnocení ve školách. Je jich
celkově 7 a obsahují dohromady 33 indikátorů kvality.
Oblasti jsou:
•

kurikulum,

•

výsledky,

• učení se a vyučování (procesy),
• podpora pro žáky,
•

étos,

• zdroje,
• řízení, vedení a zajištění kvality.

•nspekční model Cl PO
Vzhledem ke komplexnosti problematiky zajišťování kvality ve Školách a jejího
h°dnocení (ať již vnějšího nebo vnitřního) uvádíme pro inspiraci model používaný ve
I n d r e c h . Jedná se o velmi systematický přístup inspekční práce se zkratkou CIPO (context'nPut-process-output/kontext-vstup-proces-výstup).

Sleduje se, jak škola působí na žáky na

^ a d í kontextuálních faktorů školy. Hodnotí se, jak školy využívají dostupné prostředky pro
re

alizaci kvality.

Tento přístup se již dnes může používat ve školách pro sebehodnocení (Flandry),
nicméně školám je ponechána svoboda zvolit si z již existujících systémů indikátorů kvality
nebo vytvořit vlastní systém hodnoceni.
Komentář
Povšimneme-li si uvedených bodů uvedených v části věnované benchmarkingu,
můžeme vysledovat, že do značné míry všechny země (jejich inspektoráty nebo jiné orgány)
používají kritéria (nebo k tomu směřují) podobná systému CIPO. Systém sice není takto
pojmenován a někdy explicitně chybí některé body, nicméně při bližším pohledu na jednotlivé
indikátory kvality zjistíme, že se ve své většině opakují. Důvod nejspíš spočívá v dobré
zkušenosti s nimi. Model lze považovat za vysoce systémový a funkční. Navíc v sobě nese
široký potenciál pro invenci škol.
Je možná potřeba se zamyslet nad tím, zda by systém sebehodnocení škol měl či
neměl být pro všechny školy stejný. Vzhledem k různosti škol primárního a sekundárního
stupně je možné říci, že by se mohly pro tyto stupně v některých oblastech lišit (například v
hodnocení přímé práce ve vyučování by byla jinak nastavena hodnotící kritéria). Ovšem
v rámci jednoho stupně by mohly být naopak stejné. Výhodou by bylo zjednodušení práce pro
inspekci a jednodušší možnost porovnávání škol. Tomuto uspořádání by nemusel bránit ani
fakt, že školy jsou různé. Pro uvedení a zhodnocení těchto specifik by v systému byl zachován
Prostor.
Model CIPO je natolik široce pojatý, že by mohl vyhovovat jako rámcový model všem
školám.

II 1.2. Klíčové charakteristiky pro zajištění kvality prostřednictvím sebehodnocení škol.

Když shrneme základní myšlenky, které se ve výčtu zemí objevily, získáme několik
klíčových bodů typických pro směřování k sebehodnocení škol. Pro přehlednost jsou u nich
uvedeny země (i některé, které nebyly podrobně zmíněny, podrobné informace o nich viz
zpráva ESSE) ajejich prozatímní postoj.

r

Tvorba plánu rozvoje školy
•

Povinná - Belgie (fr. oblast), Francie, Nizozemsko, Skotsko, Hesensko, Severní Irsko
Portugalsko (tvorba portfolia), Irská republika

•

Doporučená (nejspíš postupný přechod k povinné) - Rakousko, Anglie, Dánsko
Sasko (povinné v blízké budoucnosti)

• Nepovinná - Česká republika (pomalý přechod)

Povinnost sebehodnocení škol

•

Povinné - Rakousko (některé regiony), Dánsko (vyšší obchodní školy), Flandry (školy
se specifickým zaměřením), Severní Irsko, Irská republika

• Nepovinné se silnou inklinací k sebehodnocení - Anglie, Francie, Nizozemsko
Skotsko, Dánsko (ostatní školy), Hesensko (na konci 2002 všechny školy mají projekt
sebehodnocení), Portugalsko (konec 2002, dnes možná již povinné)
• Nepovinné - Česká republika, Belgie (fr. oblast), Rakousko (některé regiony), Sasko
(dobrovolnost)

Inspekce (nebo jiný orgán) posiluje zavedení sebehodnocení ve školách
• Ano - Anglie, Nizozemsko, Skotsko, Dánsko, Flandry, Hesensko, Severní Irsko (velká
angažovanost inspektorátů), Irská republika
* Částečně - Česká republika, Portugalsko

• Ne - Belgie (fr. část), Francie, Sasko (inspekce nedisponuje přesnými standardy
evaluace)
>

Povinnost inspektorátu (nebo jiných orgánů) hodnotit efektivitu sebehodnocení škol
- metaevaluace
•

Inspektoráty povinnost mají - Rakousko (některé regiony), Irská republika

•

Inspektoráty povinnost nemají - Belgie (fr.část), Česká republika, Francie, Skotsko,
Dánsko, Portugalsko (pravděpodobnost zavedení v blízké budoucnosti), Sasko

•

Inspektoráty povinnost nemají, ale hodnocením se zabývají - Nizozemsko, Anglie,
Flandry (chybějící sebehodnocení nemůže vést k negativnímu závěru při komplexní
inspekci), Hesensko (pravděpodobnost zavedení povinnosti v blízké budoucnosti),
Severní Irsko, Rakousko

"

Existující funkční systém pro benchmarking (vzdělávací standardy, indikátory
kvality).
Téměř všechny země disponují těmito nástroji, které se nadále vyvíjejí. Následující údaje

jsou souhrnem ze všech výše zmíněných zemí. Země je uvedena pouze tehdy, je-li nástroj
velmi typický pouze pro ni.

Domníváme se, že co největší různorodost a šíře údajů je

žádoucí, aby si školy mohly kvalitně nastavit svůj systém posle svých potřeb.

•

Důležité jsou znalosti těchto vzdělávacích podmínek (předpokladů, kontextu) pro
zajištění kvality školy:
•

Sociální, kulturní a ekonomické prostředí školy,

•

Demografické prostředí školy,

•

Přírodní prostředí okraje města nebo vesnice, kde se školy nachází),

•

Kulturní a sociální předpoklady žáků,

•

Potřeby a zdroje ke získání kompetencí a znalostí,

• Očekávání žáků a

rodičů

týkající se dalšího života a budoucího studia,

• Výsledky vzdělávání v souvislosti s trhem práce,

•

Za klíčové jsou považovány tyto indikátory kvality:
•

Kvalita vzdělávání poskytovaného školami (kvalita vyučování a učení se) - odráží
se v plánu rozvoje školy,

•

Kvalita kurikula a jeho zajištění,

•

Vzdělávací standardy dosažené žáky,

•

Duševní, morální, sociální a kulturní rozvoj žáků,

•

Prostředí školy a třídy,

• Étos školy,
•

Kvalita podpůrných služeb školy,

•

Spolupráce s partnery školy a veřejností,

•

Vedení a řízení školy,

•

Kvalita sebehodnocení školy,

• Efektivní řízení finančních zdrojů,
•

Profesionalita a další vzdělávání učitelů,

•

Poměr počtu žáků na jednoho učitele a množství času, který učitel má na jednoho
žáka,

•

Poměr docházky žáků.

Za důležité jsou považovány statistické údaje z následujících oblastí:
Údaje o vzdělávacím standardu získané inspekcí škol (založené na extrapolaci
výsledků vnějšího hodnocení zajeden rok),
Celkový počet zapsaných studentů,
Poměry úspěšnosti,
Počty neúspěšných žáků (nedokončená studia).
Postup do vyššího studia,
Úspěšnost při získání zaměstnání,

•

Výsledky národních testů a zkoušek (jednotné písemné testy, obvykle klíčové
předměty jako matematika, rodný jazyk, jeden cizí jazyk),

• Výsledky závěrečných zkoušek (např. maturit),
• Výsledky škol v programech rozvoje,
• Celkové výsledky práce škol,
•

Analýzy vzdělávacího standardu (Anglie),

•

Průzkumy tělesné a duševní pohody učitelů (Nizozemsko),

•

Indikátory učitelů: fluktuace, profesní praxe, doba učení,

• Finanční náklady na žáka,
•

Demografie školy: Poměry třída/žák, učitel/žák,

• Vzdělávací indikátory v mezinárodní perspektivě (studie PISA, TIMMS)

Nejčastěji uváděné návrhy na zlepšení.

Z oblastí navržených na zlepšení popsaných v zprávách z jednotlivých zemí, které
tvoří pátou

část této zprávy,

vzešlo mnoho klíčových

myšlenek.

Všechny

zprávy

z jednotlivých zemí určují potřebu dále zlepšovat nebo rozvíjet:
• kvalitu školení pro ředitele a zaměstnance školy v oblasti sebehodnocení školy,
počínaje školením v používání indikátorů kvality a konče lepším využíváním statistických
údajů o vzdělávacím standardu.
•

Devět zpráv ze zemí píše o potřebě zlepšit kvalitu, rozsah a dostupnost údajů, aby je
škola mohla využívat k sebehodnocení.

• Osm zpráv ze zemí píše o potřebě vytvořit proporcionálnější inspekční modely a
potřebě více využívat vlastní názor školy 11a sebe samu při vnějším hodnocení.
• Osm zpráv ze zemí se zmiňuje o potřebě zlepšit nebo vytvořit místní indikátory či
standardy kvality

Některé další návrhy pro zlepšení jsou:
-

Přepracování pracovní doby učitelů, aby se sebehodnocení školy mohlo stát
pravidelnou součástí jejich práce.

-

Zajištění větší vnější podpory a legálního základu k vytvoření

povinného

sebehodnocení.
Silnější spolupráce mezi školami
-

Pomoci školám, aby uměly rychleji reagovat na informace získané školením a
uplatňovat je hned v praxi.

-

Pomoci školám vidět sebehodnocení jako cestu ke zlepšení a nikoli jako hrozbu
odhalení slabých stránek.

-

Ukazovat více příkladů dobré praxe školám (souvisí s bodem týkajícím se
spolupráce škol), aby měly možnost se inspirovat pro svoje zlepšování

Komentář

1. Zamyšlení nad úlohou státu v procesu nastíněných změn.

Projekt ESSE přinesl hlubší porozumění fungování procesů hodnocení (vnitřní i
vnější). Dozvěděli jsme se, že pokud má ve školách dobře fungovat sebehodnocení, je nutná
silná podpora ze strany státu/regionu. Důležité je zjištění, že legislativní opatření stanovující
povinnost školám se hodnotit zevnitř nemusí být nejšťastněji způsob, jak školy k
sebehodnocení motivovat.
Lze říci, že projekt se zaměřil především na zajištěni hodnotících procesů na úrovni
státu/regionu

Samozřejmě, že cílem je zvýšená kvalita škol, přičemž jejich kvalitní

sebehodnocení je klíč k získání vyšší kvality. Projekt ovšem vychází z předpokladu, že školy
by neměly být vystaveny příliš silnému tlaku shora (to znamená, že určitý tlak by přeci jen
měl existovat) a měly by se postupně samy „nastavit" na změnu směrem ke stálému
Ujišťování kvality novým způsobem. To by měly udělat na základě zjištění, že je takový
Přístup opravdu posouvá směrem ke kvalitě a že je to uspokojuje.

Jak velký má být tlak shora, je asi těžké říci obecně. Domníváme se, že to také bude
záviset

na celkové mentalitě národa.

Pokud lidé v některé společnosti už vnímají

zodpovědnost delší dobu (tradičně například Dánsko), pak je zbytečné vyvíjet silný tlak
protože tito lidé rychle a rádi angažují nové a prokazatelně přínosné myšlenky do praxe. Tlak
zhora by nicméně měl být doprovázen stejnou mírou podpory.
Co se týče České republiky, domníváme se, že tlak (a také podpora) by měl být větší.
Vzhledem k tomu, že ve školství stále převažuje počet starších učitelů a učitelek (většina
z nich není motivována se měnit), bude obtížnější změny prosadit. Věříme, že mladší
generace chápe potřebu změny a přistoupí k ní relativně rychle, pokud bude stát ochoten
zajistit patřičné podmínky. Je to stále se opakující téma o motivaci mladých lidí s elánem a
přístupností ke změnám vstupovat do škol a pracovat na jejich proměně. V získání nových
pedagogických odborníků, zajištění dalšího vzdělávání a financování užitečných projektů
bude spočívat hlavní podpora státu.
Stát musí udělat první krok už proto, že starší generace bude postupně odcházet a je
potřeba získávat nové odborníky pro školství. Je v zájmu celé společnosti, aby školy
fungovaly, jak mají. Mladí lidé s vysokoškolským vzděláním nebudou chtít začít pracovat za
7 tisíc hrubého. Mladí lidé mají volbu odejít do jiného zaměstnání, stát si toto dovolit nemůže.
Stát musí myslet na to, že je manažerem vzdělávání a musí chtít dobré odborníky udržet a
nové získat.
Samozřejmě, že již existují návrhy na odměňování pedagogických pracovníků podle
jejich výkonu. Jsou tu ovšem úskalí. Například v tom, kdo bude rozhodovat o odměnách
(nejspíš ředitel) a jaké to bude vyvolávat vnitřní tlaky. Domníváme se, že tento přístup je
vhodný v případě, že se tarifní platy podstatně zvednou na únosnou úroveň (například na 1415 tisíc hrubého nástupní plat) a ředitelé budou mít k dispozici fondy na odměny. Myslíme si,
že od určité úrovně ohodnocení již motivace spočívá v jiných věcech (uspokojení z práce,
týmové nadšení, nadšení žáci, apod ).
Dalším doprovodným a vysoce důležitým jevem pro zavádění nového přístupu
k

sebehodnocení škol a jejich následnému zlepšování je dalši vzdělávání pedagogů. Je to další

oblast, kíerá je v zahraničí velmi podporována a školy mají k dispozici rozpočet, kteiý jim
llr

nožňuje další vzdělávání učitelům poskytnout.
V České republice se ocitáme ve slepé uličce. Učitelé nejsou příliš motivováni se

Vzdělávat, protože dalši

vzdělávání

není financováno státem. Samozřejmě, že

při tomto

zamyšlení vycházíme z předpokladu., že stát chce vzdělanější učitele a chce, aby se zvyšovala
kvalita školství. A jako zadavatel takového úkolu by tedy měl poskytnout patřičné vzdělávací
příležitosti a financovat je.
Pokud budou splněny tyto podmínky, stát může vyžadovat od učitelů více. Může chtít,
aby pracovali nad rámec svých zákonných povinností. Může chtít, aby se snažili vylepšovat
školu i svoji odbornost. Pokud totiž nebude sebehodnocení zákonná povinnost, učitelé na něm
nebudou s nadšením pracovat při současném stavu podmínek. A jak vyplývá z projektu,
zákonné opatření o povinnosti vytvářet sebehodnocení není vždy nejlepší způsob, jak ho
zavést do škol. Bez nadšení pro věc školy budou spíše tvořit samoúčelné sebehodnocení kvůli
zákonu a učitelé budou otrávení, .
Pokud by měla existovat legislativa v ohledu sebehodnocení, měla by školám
poskytnout dostatečnou volnost a autonomii při tvorbě vlastního systému při zachování
dostatečné míry podobnosti s ostatními systémy, aby se výsledky stále ještě daly porovnávat.
Přes všechna úskalí se domníváme, že v současné situaci českého školství je více žádoucí, aby
byl používán jednotný systém pro sebehodnocení, který by měl obsahovat část, kde by škola
mohla popsat a analyzovat svoje specifika. Každá sebehodnotící zpráva by tedy byla
srovnatelná s jinou, ale přesto by byl ponechán prostor pro uvedení jiných informací. Časem
by mohlo docházet k rozšiřování tohoto prostoru školami s tak, jak by probíhaly změny ve
školách související se zajišťováním vyšší kvality.

2. Zamyšlení nad rovnovážným stavem mezi vnějším a vnitřním hodnocením.
Toto téma velmi souvisí s tím, jaké stát má zajistit pro školy podmínky. O tomto
tématu již bylo pojednáno výše, proto se jen na něj odkazujeme. Zajišťovatelé podmínek
samozřejmě očekávají, že se jim za to vrátí hodnota (kvalita), kterou si představují. Řekněme,
že pro účely tohoto zamyšlení známe, co j e touto hodnotou.
Stát (nebo jiný zřizovatel) má právo znát pravý stav panující ve školství. K tomu
Prozatím sloužil orgán inspekce. Jak se ukázalo, je dnes potřeba zajišťovat kvalitu také
^Především?) zevnitř.
Všechny školy by na pomyslném začátku změn (to znamená od doby, kdy by
Přistoupily k projektu zavedení sebehodnocení, zkušenosti jsou známy ze zahraničí) měly po
Určitou dobu (např. 2-4 roky) dostávat vyšší dotace na spuštění a zavádění procesů (např. na
f,

nancování vzdělávání učitelů, odměny za přesčasy). Pokud se prokáže kvalitativní posun

(výsledky

sebehodnotících

zpráv, zjištění

v činnosti

Ze

škol,

zkušeností

které

inspekce),

školy budou

sebehodnocení

provádějí

nadále

lze

pokračovat

vyvodit,

že

ke

kvalitativnímu posunu opravdu dojde. Domníváme se, že časem se výše dotací, které škola
dostává navíc, bude poměrně snižovat. Jedním z důvodů může být fakt, že škola bude
disponovat více vzdělanými odborníky ve zmíněných procesech, kteří budou moci novým
kolegům pomáhat. Noví učitelé se díky tomu nebudou muset vzdělávat v tak velké míře (a
v tak velkém počtu najednou) a/nebo toto vzdělání bude již součástí běžného studia na
pedagogických fakultách.
Dalším důvodem bude, že čas, který učitelé budou muset věnovat nastartování
procesů, se postupně omezí. Učitelé se stanou odborníky na sebehodnocení a budou ho vnímat
jako součást své každodenní práce. Budou si umět všímat důležitých jevů a budou se
průběžně zabývat jejich monitorováním, zaznamenáváním a vyhodnocováním. Pokud se tak
stane, jsme přesvědčeni, že případné odměny se omezí (nebo se budou vztahovat k jiným
aktivitám). Takto lze myšlenkově předjímat vývoj (bez nároku na pravdu). Dnes ovšem
stojíme na začátku zavádění procesů, jsme tedy v jiné situaci.
Rovnováha mezi vnitřním a vnějším hodnocením, kterou je třeba podle výsledků
projektu ESSE vytvořit má být dynamická. Rozumíme tomu tak, že tato rovnováha může
podléhat změně a její póly se mohou vychylovat podle potřeby směrem k dominanci jednoho
z nich Dnes je dominantní pól vnějšího hodnocení, což je samozřejmé vzhledem k tradici
naší země Proto je naším úkolem posilovat druhý pól, čili sebehodnocení. Praxe ukáže, jak se
díky tomu změní funkce inspekce. Již dnes se můžeme na základě dosavadních opatření a
změn domnívat, že posun bude směrem k metaevaluaci a poradenství na této úrovni (nikoli
tedy na úrovni konkrétní práce škol). Naše inspekce se chce proměnit směrem

ke

spoluzajišťovateli zlepšování kvality vzdělávání (ve spolupráci se školami). Nechce zůstat ve
funkci ověřovatele. To vyplývá z úsilí inspektorátu vyvíjet indikátory kvality, účastnit se
zahraničních projektů a brát si příklad z nejsilnějších evropských tendencí. Inspektorát ovšem
nezapomíná na kontext, ve kterém se naše školství pohybuje.
Inspektorát by měl plnit funkci podpory školám a na základě pověření státu volit
dostatečnou míru tlaku na školy zlepšovat svoji kvalitu. Tento „tlak" je možné spatřovat
vtom, že školy, které sebehodnocení nebudou provádět, budou o to intenzivněji hodnoceny
inspekcí. Tento přístup by mohl školy posunout směrem k sebehodnocení relativně rychle.
Role inspekce v současné době je silná také jako poskytovatele zásadních informací o
^avu vzdělávací stery Inspekce umí analyzovat údaje, které svou činností získává. Disponuje

také indikátory kvality, které vytvořila na základě zkoumání zahraničních inspekčních
systémů a systémů zajišťování kvality. České školy, které nemají vyvinutou kulturu
sebehodnocení, mohou spatřovat ve vnější podpoře inspektorátů při sebehodnocení velkou
pomoc právě v podobě již hotových indikátorů kvality. Tyto indikátory školám mohou dobře
posloužit jako výchozí bod pro tvorbu vlastních indikátorů, pokud to bude vyžadovat kontext
školy. To se ukáže v praxi každé školy.
Pokud se zamyslíme nad ještě vzdálenější budoucností, je možné, že školy budou
natolik profesionální, že funkce inspekce oslabí. Nemyslíme si, že by inspekce zcela zanikla,
protože pohled nezávislého hodnotícího orgánu je potřeba pro zachování objektivity zjištění.
Školy by se mohly dostat do pozice, kdy by byly schopny takové spolupráce, že by si
vzájemně mohly poskytovat audit.

111.3. Pokus škol v INIS o tvorbu nástrojů pro evaluaci škol.

Vynikající pokus na toto téma udělaly školy sdmžené v INIS (International Netzwerk
lnnovativer Schulsysteme), kterou finančně podporuje Bertelsmanova nadace. Referoval o
tom Eric Vaccaro v časopisu Pádagogische Fúhrung"". V následujících odstavcích popisuji
stručně záměr, průběh a výsledky pokusu.
V druhé fázi práce INIS se členové rozhodli pro tvorbu nástrojů pro evaluaci škol
(období 2001 - 2005) a byly vytvořeny nástroje pro sebehodnocení škol, které mají do
budoucna umožnit srovnání jednotlivých škol. Jednou částí projektu bylo zjistit, do jaké míry
se data o kvalitě získaná školou dají použít pro účely skládání účtů - Rechenschaftslegung.
Pro tento termín budu v textu používat název ,zpráva o činnosti školy'. Tato zpráva o činnosti
školy je velmi podrobná a analyzuje probíhající procesy. Navíc je tato činnost zaměřena na
prohloubení spolupráce s partnery školy, kteří na základě informovanosti o Činnosti dané
školy k takové spolupráci budou více nakloněni.
Pro autory projektu nebylo důležité skládání účtů ve formě zprávy školy hierarchicky
vyšším nadřízeným školským institucím. Zaměřili se na strategické partnery, kterým (dvěma z
nich) měly školy opakovaně předkládat zprávy o své činnosti v co nejsrozumitelnější podobě.
Tento proces měl ukázat svůj prokazatelný dopad na proces vývoje školy. Šlo také o to
přesvědčit školy o pozitivním přínosu výroční zprávy školy pro jejich vlastní účely, hlavně
rozvoj.

Cíle projektu byly stanoveny takto:
1

2.

3
4.

Vyvinout koncept do výroční konference v létě roku 2003,
Výměna zkušeností o různých konceptech na konferenci 2003.
Implementace konceptu v průběhu školního roku 2003 - 2004.
Výměna zkušeností o průběhu implementace na výroční konferenci 2004.
V letním semestru 2003 se všechny školy zúčastněné v projektu měly pokusit o

v

ytvoření konceptu pro uskutečnění pokusu a zvolit si jednoho libovolného strategického
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Pádagogische FUhrung 1 2004 líne Vaccaro, Zentraler Impuls fur Schulentwicklung: Rechenschaňlegung gegenuber
^ t e g Í h e n Partner,, / ústřední impuls rozvoje školy: Skládání účtů strateg.ckým partnerům.

partnera. Druhým partnerem byli povinně rodiče. Ti tradičně představuji nejdůležitějšího
strategického partnera školy a škola má obvykle k dispozici strategie pro komunikaci s nimi.
Potom se školy měly rozhodnout pro vhodné obsahy pro zprávu o činnosti pro dané partnery
Ty měly být odvozeny z informačních potřeb partnerů (Co chtějí o nás jako škole vědět 9 ) a
z pohledu školy (Co byste o nás jako škole měli vědět). Aby školy zjistily, jaké informační
potřeby jejich strategický partner má, musely se s nimi sejít.

Graf: Svstcmatika procesu skládání účtu. (Převzato z výše jmenovaného článku )

''likladformulace

otázek pro zprávu o činnosti školy z pohledu školy-

V jakých oblastech je spolupráce s rodiči velmi důležitá pro proces rozvoje školy 9
Jaký užitek si od spolupráce slibujete? (jako příklad byly uvedeny - podpora kooperac
zpětná vazba)
Jaké informace k určitým oblastem spolupráce rodiče potřebují?
Jakým způsobem se má s rodiči komunikovat? - krátký kurz o kooperativních metodách
diskuze s rodiči na zasedání rady školy.
Jak můžete zajistit, aby se výsledky spolupráce s rodiči uplatnily v procesu rozvoje školy?
Na konferenci si po první přípravné fázi vyměňovaly zkušenosti školy stejného stupně a
^měření s podobným sociálně ekonomickým postavením. Ve skupině bylo vždy 5 - 8 škol

Nejčastěji se vyskytující témata pro proces byla:
Vyučovací a učební strategie,
Podpůrný systém pro žáky a žákyně,
Výkony žáků v odborných předmětech (Fachliche Schúlerleistungen),
Podporování dobrého chování,
Sociální kompetence,
Vztahy školy navenek,
Hlavní vize a představy vývoje,
Školní klima,
Hodnocení výkonů žáků.
Ukázalo se, že školy volily z mnoha strategických partnerů, mezi nimiž dominovali
Předchozí škola nebo naopak následující (ZS - SŠ a naopak),
Jiné školy,
Úřady pro vzdělávání, školská rada,
Podniky,
Jiní partneři obce.

Graf: Implementace konceptu ve školním roce 2003 - 2004. (Převzato z výše jmenovaného článku.)

Protože se počítalo s rozdílností škol, nebyl určen jediný možný směr nebo pravidla
vytváření zprávy pro všechny školy. Jako velmi užitečná se ukázala zpětná vazba především
od zemí jako Skotsko nebo Nový Zéland, které se dlouhodobě touto problematikou zabývají.
Diskutovalo se pouze o několika základních pravidlech, na která se měl brát zřetel při
realizaci konceptu.
Jako velmi důležitý výsledek projektu se ukázala potřeba ujasnit si se svým
strategickým partnerem, ve kterých oblastech je možno zůstat pouze u výměny informací a
kde je potřeba jednat o společné činnosti. Pokud mají strany spolupracovat, musí si dohodnout
pravidla této spolupráce a dodržovat je. Všechny oblasti, kde jsou taková opatření zapotřebí,
se mají postupně stávat nedílnou součástí procesu plánování opatření každé současné pokusné
školy (IN1S). Tím se stane proces podávání zprávy o činnosti školy tím, co od něho od
počátku očekáváme - nástrojem pro zlepšování kvality školní práce.
Jako možnost vidí autoři projektu také to, že by se tímto způsobem mohla připravit
pravidla pro skládání účtů směrem ke školám nadřízeným institucím. Opatření, která tyto
instituce používají hlavně jako kontrolní prostředek, by se zaměřovala více na zlepšování
kvality školní práce a nesloužila by již jako zastrašovací nýbrž pomocný nástroj. Škola a její
nadřízení by se dostali do vztahu tzv. vertical partnership.

Komentář:
V České republice školy také vyhodnocují výroční zprávy o své činnosti. Tyto zprávy
mají podobu souhrnu dat a neobsahují analýzy. Zprávy nejsou zaměřeny směrem ke
strategickým partnerům škol. Ti by sice mohli určité informace získat, pokud by o ně projevili
zájem, je ovšem sporné, zda by porozuměli jejich významu v širších souvislostech.
Hlavními strategickými partnery škol jsou rodiče. Je známý fakt, že čeští rodiče ve své
většině stále nejeví hlubší (a aktivní) zájem o spolupráci se školami. Z projektu nicméně
vyplývá, že pokud škola rodiče informovat bude a tak seje pokusí pro spolupráci získat, může
se stát, že rodiče opravdu spolupracovat začnou.
Domníváme se, že v české společnosti aktivita musí vzejít ze škol a školy se musí
obrnit vůči počátečnímu a nejspíš dlouhotrvajícímu nezájmu ze strany rodičů. Nicméně školy
jsou nositeli informací a odborníci pracující ve školách si jsou prvoplánově mnohem lépe
vědomi potřeby spolupráce s rodiči (a ostatními partnery školy).

Srozumitelnost zpráv pro laiky je jistě žádoucí. V podstatě je to jediný způsob, jak
rodiče zaujmout. Pokud nebudou zprávám rozumět, budou se cítit demotivováni a spíš je to
odradí.
Obrovský přínos spatřujeme v angažování partnerů již do příprav spolupráce. Tento
přístup uplatňují úspěšní HR manažeři ke svým zaměstnancům. Partneři (zaměstnanci) cítí, že
to co tvoří, je Jejich" a určitě se na tom budou podílet raději než pokud by se cítili jen
postrkováni do činnosti.
Dalším důležitým momentem je tendence k odstranění hierarchického postavení ve
vztahu škola-zřizovatel (nebo učitel-ředitel-inspektor). V tomto novém přístupu se partneři
stávají opravdu partnery se stejnou váhou slova a názoru a spojují se pro zajištění cíle, jímž je
zlepšování školy. Odpadají jisté sociální tlaky (nebo se o to alespoň usiluje), partneři mohou
volně dýchat (a ne se obávat ostré kritiky či dokonce sankce) a soustředit se na hlavní cíl.
Veškerá energie je směřována k cíli a celkově je jí více, pokud zmíněné tlaky slábnou.

II 1.4. Systémový projekt Kvalita

V současné době začal v České republice probíhat projekt Kvalita I, který si klade za
cíl rozšiřovat systém pedagogického hodnocení na různých úrovních - žák, škola, vzdělávací
systém. Tak se podpoří kvalita vzdělávání a kurikulární reforma. Na projektu spolupracují
dvě instituce - Ústav pro informace ve vzdělávání (jeho 4 oddělení) a Národní ústav
odborného vzdělávání. Projekt bude probíhat v letech 2005 - 2008.
Z hlediska zaměření disertační práce je samozřejmě nejdůležitější hodnocení
na úrovni školy s přesahem k hodnocení na úrovni vzdělávacího systému. Cílem projektu na
úrovni hodnocení školy je vytvořit nástroje pro hodnocení výsledků vzdělávání pro základní a
střední školy a přispět tak k vytvoření vzdělávacího standardu jako základního výchozího
bodu pro hodnocení ve vzdělávání.
Nástroje, které mají být vytvořeny v projektu Kvalita I budou mít podobu ověřujících
didaktických testů. Základem pro jejich tvorbu budou rámcové vzdělávací programy. Testy
budou tvořeny tak, aby je co nejvíce škol mohlo využít pro hodnocení výsledků svých žáků.
Testy budou sloužit pouze k vnitřnímu hodnocení škol. Školy budou testy dostávat bezplatně
Prostřednictvím internetu. Žáci nebudou mít k testům přístup pro zachování výpovědní
hodnoty testů.

V letech 2005 - 2007 má být vytvořeno 84 testů (polovina pro ZŠ a polovina pro SŠ)
pro ověřování znalostí a dovedností ve 14 základních vyučovaných předmětech. Pro každý
obor/předmět bude k dispozici 6 testů (po třech pro každou úroveň vzdělávání).
Další doprovodné materiály k testům budou: klíč správných řešení, specifikace testu,
doporučení pro zadávání testů a pro další práci s výsledky testů ve výuce a záznamový arch
pro přehledné vyhodnocení odpovědí žáků.

Komentář
Projekt je zcela v souladu se záměrem Evropské rady, která si v Lisabonu (2000) dala
za cíl stát se do roku 2010 nejkonkurenceschopnější ekonomikou založenou na vědění,
schopnou udržitelného hospodářského růstu s více a lepšími pracovními místy a s větší
sociální soudržností. Tento projekt také koresponduje s výsledky projektu ESSE. Kromě
jiného bylo republice doporučeno právě vytvořit nástroje k měření výsledků vzdělávání a
zavedení národního centra hodnocení výsledků vzdělávání na úrovni ministerstva školství.
Takové centrum bylo založeno pod Ústavem pro informace ve vzdělávání - CERMAT:
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání.
Výhledově se díky projektu vylepší stav zajištění souboru standardů jako referenčního
rámce pro sebehodnocení a vnější hodnocení škol. Jak již bylo uvedeno, údaje o vzdělávacím
standardu jsou klíčovým aspektem pro zajišťování kvalitního vzdělávání a proto se jeví jako
důležité zajistit je jako první.
Vzhledem k tomu, že procesy tvorby těchto testů jsou závislé na rámcových
programech a jsou reakcí na evropskou zkušenost, je zřetelná velká snaha o rychlé zlepšování
celého přístupu ke vzdělávání.
Přístup se jeví jako velmi systémový obzvláště v tom ohledu, že v souběhu je počítáno
také se vznikem podpůrných systémů pro pedagogické pracovníky, jako jsou podpora dalšího
vzdělávání (využívání systémů vnitřního a vnějšího hodnocení, vzdělávání v souvislosti
s reformou maturitní zkoušky).
Je ovšem potřeba zajistit, aby standardizované testy opravdu ověřovaly všechny
klíčové kompetence, které má žák/student získat, a nikoli pouze vědomosti/znalosti. Testy
mohou mít rozdílnou

vypovídající

hodnotu podle kvality jejich zpracování. Pokud jsou testy

zaměřené na ověřování znalostí, existuje vždy možnost zavádějících výsledků. V podstatě se

pak jedná o ověření naučených informací pro test (nebo ověření kvality krátkodobé paměti v
populaci).
V popisu záměru je uvedeno, že testy vytvořené v projektu, budou používány pouze
pro účely vnitřního hodnocení školy. Domníváme se, že v praxi to bude znamenat, že školy na
těchto testech své hodnocení založí, ale pokud bude inspektorát používat sebehodnocení školy
za podklad pro své hodnocení, budou testy v druhém plánu použity pro účely vnějšího
hodnocení (např. jako srovnávací výsledek k testům inspekce).
Projekt je do určité míry vázán na jiný projekt, PILOT 111, který ověřuje možnost
tvorby školních vzdělávacích programů podle rámcových vzdělávacích programů. Tento
záměr reagující na kurikulární reformu bude sloužit školám jako pomoc při tvorbě školních
programů. Zjistí se, na jaká hlavní úskalí mohou školy narazit a podle toho bude možné
vytvářet podpůrné a vzdělávací programy. Domníváme se, že školy již dnes na základě
kurikulární reformy chápou funkci sebehodnocení jako důležitou a v souběhu s tímto
projektem je možné, že školy budou vědět, jak procesy nastartovat.
Česká školní inspekce se zavazuje 19 , že bude reagovat na kurikulární reformu se
stejnou otevřeností ke změnám, jako se to očekává od škol. Klade si za úkol motivovat školy
ke zvyšování jejich schopnosti zlepšovat svou kvalitu. Inspektoři plánují sledovat, zda žáci
získávají kompetence podle cílů vzdělávacích programů. Jejich nástrojem nebudou testy, ale
monitorování chování žáků, jehož projevy budou analyzovat.
Další cíl ČŠI je zajišťovat rovný přístup ke vzdělávání tak, že bude školy podněcovat
k otevřenosti k rozmanitosti populace. Každému žákovi se musí poskytnou takový rovný
přístup, který mu pomůže dosáhnout na svou nejlepší možnou úroveň vzdělání. Tento přístup
neznamená, že všichni žáci dosáhnou stejného stupně, ale to, že v dosahování nebudou
limitováni sociálními, genderovými či jinými kontexty Jako příklad je uváděno Finsko, kde
nejsou patrné rozdíly ve výsledcích matematických dovedností. Domníváme se, že není pouze
úkolem škol (inspekce) dostát těmto cílům, protože tradice je silně zakořeněná také
v rodinách Rodiče, jako partneři školy musí spolupracovat, aby ke změně k lepšímu mohlo
dojít.

"J Informace o činnosti ČŠI v prubčhu přípravy kurikulární reformy. PaedDr. Světlana Prokešová, tisková mluvčí
ČŠI.

IV. Sonda 11a téma sebehodnocení škol - pohled inspektorů.

Výzkumným záměrem tohoto malého projektu bylo zjistit postoj ČŠl k sebehodnocení
škol. Jeho cílem bylo zjistit, jakým způsobem inspekce tento pedagogický jev vnímá, zdaje s
ním obeznámena, a také jakou úlohu by mohl hrát při plnění inspekční práce.
Dalším záměrem

tohoto projektu bylo zjistit, zda by inspekce měla zájem

spolupracovat na vytváření kritérií a postupů pro výkon sebehodnocení škol. Zde je ovšem
nutno podotknout, že každá škola je individuálním subjektem, a že tedy každá škola by měla
mít možnost se do určité míry evaluovat svým individuálním postupem. Toto souvisí také s
rozličným vnitřním uspořádáním jednotlivých škol, tzn. každá škola bude evaluovat rozdílné
skutečnosti.
Jakým způsobem by tyto rozdíly v sebehodnotících zprávách vnímali inspektoři? Byli
by ochotni tyto zprávy vyhodnocovat nebo je zahrnovat do svých inspekčních zpráv a
srovnávat vlastní zjištění s informacemi, které o sobě podává sama škola?
Vzhledem k faktu, že ČŠl v současné době nevytváří evaluační nástroje pro hodnocení
výsledků vzdělávacích procesů20, by rozvíjení samostatného systému sebehodnocení škol
mohlo vést školy, aby si svá specifická evaluační kritéria a své specifické evaluační nástroje
"ušila na míru". Tím by se posílil kontrolní systém škol, který je podle inspektorů (informace
z ústředí ČŠl) nejslabším článkem řízení škol.

Hypotézy.
1. Inspektoři jsou se sebehodnocením obeznámeni.
2. Inspektoři se domnívají, že sebehodnocení škol umožní inspekci lepší provádění její
vlastní práce a mají k sebehodnocení pozitivní vztah.
škol jejich dosavadní úlohu při hodnocení škol radikálně nezmění.

3.

Sebehodnocení

4

Inspektoři se chtějí podílet na vytváření kritérií a postupů pro sebehodnocení škol.

20

Tvoří jc jiné instituce, viz. kap. o projektu Kvalita L zdroj: www.uiv.cz.

Metody použité pro získání dat.
Výzkumný záměr se měl provádět pomocí dvou výzkumných metod - ratingovým
šetřením vybrané skupiny profesionálů, v tomto případě inspektorů, a rozhovorem se stejnou
skupinou profesionálů, ovšem v omezeném počtu. Rozhovory měly probíhat až po proběhnuti
první fáze výzkumu, kterou bylo ratingové šetření.
Součástí výzkumných projektů bývá většinou předvýzkum, jehož cílem je především
vyjasnění výzkumné strategie a také upřesnění formulací otázek. V případě tohoto
výzkumného projektu, se v podstatě provedl pouze předvýzkum, jelikož jeho hlavní náplní
měla být právě analýza odborných diskuzí inspektorů o tématu. K rozhovorům malý
výzkumný tým (jeden výzkumník a jeden poradce) nepřistoupil z důvodu rozsáhlosti šetření a
náročnosti organizace pro jednoho výzkumníka. Dalším důvodem byl náročný rozpočet, který
by výzkumník nemohl soukromě financovat. Jeho součástí by byl například pronájem
studiového snímacího zařízení pro záznam každé z šesti plánovaných odborných diskuzí
inspektorů.
Ratingové šetření mělo formu dotazníku21, ve kterém byly využity různé typy otázek.
Byly to otázky identifikační, otázky tématické, které byly kladeny formou otevřených otázek,
kde respondenti mohli vyjádřit svůj názor volně tak polootevřených, kde mohli svou odpověď
upřesnit. Další část dotazníku tvoří otázky v podobě škálových výroků, na které respondenti
odpovídali

zaškrtnutím

vlastní volby na čtyřbodové škále. Některé okruhy, které dotazník

zkoumá jsou:
•

Informovanost inspektorů o sebehodnocení,

•

Názory inspektorů na připravenost škol na sebehodnocení,

•

Přínos sebehodnocení pro inspektory,

•

Škola a sebehodnotící zprávy (různá hlediska),

Tato příloha obsahuje takc dopis, který byl k dotazníku přiložen jako žádost o
Dotazník je obsahem přílohy 2
návod.
vyplnění a současně sloužil jako
J

•

Informovanost veřejnosti o sebehodnotících zprávách (mají být sebehodnotící zpráv>
veřejné?)

• CSI a její spolupráce na SH,
• Změna funkce inspekce,
•

Vnější evaluace a SH - oddělit nebo spolupráce,

•

Řízení školy.
Otázky jsou sice v určitých kategoriích, ale nejsou seskupeny do sumovaných položek Ve

výsledcích se ale ke kategoriím bude přihlížet a budou se posuzovat jako celky.
Dotazník byl sestaven jako anonymní, obsahuje identifikační znaky, jako je pracoviště
inspektora, stupeň školy a vyučovací předměty, pro které je inspektor kvalifikován. Tyto
znaky měly sloužit jako případné hledání korelací mezi délkou praxe a vztahu k
sebehodnocení nebo regionem, ve které je inspektor činný a vztahu k sebehodnocení. Jelikož
nebyla dostatečná návratnost dotazníků, korelace se nezjišťovala.

Průběh výzkumu.

Jedním z použitých způsobů provedení výzkumu byl pokus o zaslání dotazníku všem
inspektorům, jejichž hlavním posláním je evaluovat pedagogické procesy ve školách (nikoli
těm, kteří se nově rekrutovali ze zaniklých školských úřadů) pomocí

elektronické pošty.

Vzorek všech respondentů čítal přibližně 360 inspektorů. Teorie výzkumů hovoří o
návratnosti asi 40 - 60% dotazníků z celkového počtu. Pokud by se takové návratnosti
podařilo dosáhnout, získali bychom reprezentativní vzorek, po jehož statistickém zpracování
by bylo možné

odpovědět

na danou otázku vztahu inspektorů k sebehodnocení škol poměrně

přesně (při položení vhodných otázek, což se zde někdy zcela nezdařilo. Např. v polootevřené
otázce č. 7 se nepodařilo formulovat správně co se myslí pod pojmem „podílení se" na praxi
sebehodnocení škol, čímž se snížila výpovědní hodnota uvedených odpovědí.
Pokus o oslovení inspektorů elektronickou cestou selhal z několika možných důvodů časté změny adres, určitá neznalost podobné komunikace, technické obtíže. Podařilo se však
obeslat několik inspektorátů i tímto způsobem a výsledkem bylo 20 navrácených vyplněných
dotazníků. Druhý pokus o oslovení respondentů byl pozemní poštou, úspěšnost byla vyšší -

dalších 45 dotazníků. Ze 360 oslovených respondentů dotazník tedy vyplnilo 65. To činí
přibližně 18% z celkového počtu dotázaných.
Provedený výzkum by v případě dalšího zájmu badatelů mohl být výchozím bodem
pro následný pokus o výzkum kvalitativní povahy 22 .

Výsledky výzkumu

Z provedeného výzkumu vyplývá značná názorová rozdílnost, především v části, kde
se inspektoři vyjadřovali ke škálovým otázkám. K těm se vrátíme později.
Na otázku Co si představujete pod pojmem sebehodnocení škol odpovídali inspektoři
různě 23 . Nejčastěji se objevuje názor, že sebehodnocení je především analýza výchovně
vzdělávacího procesu (asi 50% respondentů) a hodnocení výsledků vzdělávání (asi 30%
respondentů). Častěji se inspektoři vyjádřili, že sebehodnocení školy je komplexní činnost
zpětné vazby - sebereflexe a slouží jako podklad pro následné plánování strategie rozvoje
školy (asi 25% respondentů). Z dalších odpovědí uvádím ještě ty, které se objevily vícekrát
(minimálně pětkrát). Podle těchto výpovědí sebehodnocení školy slouží k rozpoznání slabých
a silných stránek práce školy, k posouzení, čeho škola dosáhla v určitém časovém období
vzhledem ke stanoveným cílům vzdělávání, dále k posouzení materiálního a personálního
zabezpečení

chodu

školy

(podmínky

vzdělávacího

procesu).

Určitou

důležitost

sebehodnotících aktivit škol někteří inspektoři vidí také v možnosti srovnávání úrovně škol
stejného typu na místní, regionální nebo dokonce celostátní úrovni.
Z polootevřených otázek vyplývá, že většina inspektorů se shoduje vtom, že ČŠI
zastává především kontrolní funkci (65 resp.) dále funkci evaluační (41 resp.) a asi polovina
inspektorů uvedla funkci poradenskou a informační, pouze 3 inspektoři uvedli funkci
vzdělávací Ojediněle se objevil názor, že inspekce plní také funkci konzultační a motivační
(jeden respondent uvedl, Že se o motivující přístup vědomě snaží).

:2
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Morgan. L : Ohniskové skupiny jako metoda kvalitativního výzkumu.
Výroky inspektoru k sebehodnocení jsou uvedeny v příloze I

Poté, co by byla uzákoněna povinnost, aby školy prováděly sebehodnocení své práce,
pak se inspektoři vyjadřovali takto: kontrolní funkce by zůstala (64 resp.), posílila by funkce
evaluační (53 resp ), poradenskou a informační funkci uvedla asi polovina respondentů a
slabě posílila funkce vzdělávací (9 resp ). Zajímavé byly jisté postřehy - pouze ojedinělé - že
by inspektor mohl diagnostikovat důvody úspěšné nebo naopak neúspěšné cesty školy
k naplňování zvolených cílů a plnit poradenskou (případně konzultační) funkci (např. ve fázi
posuzování sebehodnotící zprávy školy v porovnání s reálným stavem školy).
Stanovení vzdělávacích cílů by mělo podle inspektorů být především v kompetenci
pedagogických odborníků (49 resp.) a vedení dané školy (45 resp ). Asi třetina inspektorů
uvedla zřizovatele školy. 25 respondentů tuto otázku komentovalo, pouze 3 inspektoři uvedli,
že by vzdělávací cíle měla stanovovat inspekce. Respondenti, kteří se dodatečně vyjádřili
k této otázce uvádějí jako dalšího důležitého partnera pro stanovování vzdělávacích cílů stát
(19 respondentů). Jako další partneři byli pouze ojediněle uváděni ministerstvo školství
(jmenovitě), informovaná veřejnost, mezioborové instituce se zastoupením širokého spektra
subjektů, rodiče, společnosti zastoupené vládou České republiky, orgány státní správy, které
jsou zodpovědné za úroveň vzdělávání v ČR
Tvorba nástrojů pro sebehodnocení škol by měla podle inspektorů být především
v kompetenci pedagogických odborníků (59 resp.) a učitelů dané školy (40 resp ). 17
inspektorů uvedlo zřizovatele školy a 11 inspekci. 16 inspektorů uvádělo i jinou možnost.
Opět se tyto možnosti vyskytují pouze ojediněle: stát, ředitel školy, rodiče, psychologové,
mezioborové instituce. Vyskytl se také zajímavý názor, že sebehodnocení má škola provádět
převážně sama a kdo jí pomůže vytvořit evaluační nástroje je lhostejné.
Co se týče otázky, kteří partneři by se měli účastnit sebehodnocení školy, inspektoři
uvádějí, učitelé dané školy - 59 resp., rodiče a žáci - 52 resp., inspekce - 21 resp. Jiné
možnosti uvádělo

15 inspektorů. Uvádějí zřizovatele školy, budoucí

zaměstnavatele

absolventů, laickou veřejnost, profesní komory, vedení školy, radu školy a inspekci (pouze
v počátcích nastolení systému sebehodnocení).
Pro analýzu škál jsme se pokusili o rozdělení respondentů podle délky praxe, podle
předmětu, který hodnotí a podle vzdělávacího stupně, pro který je kvalifikován. Po úvaze
jsme od tohoto rozdělení upustili, a to ze dvou důvodů, malý počet respondentů a
zanedbatelný rozdíl ve výsledcích.

Škály byly rozděleny podle zaměřeni do několika skupin:

>

Informovanost inspektorů o sebehodnocení (ot. č. 1, 2, 22, 16, 25),
K otázce informovanosti o sebehodnocení se inspektoři vyjadřovali spíše skepticky a

uvádějí, že by k tomuto tématu uvítali více dostupných informací (např. v podobě odborných
publikací, kterých je podle nich nedostatek), protože nemají mnoho příležitostí se k takovým
informacím dostat.

>

Názory inspektorů na připravenost škol na sebehodnocení (5, 26, 37),
Inspektoři se přiklánějí k názoru, že většina českých škol není připravena na provádění

sebehodnocení a většina z nich uvádí, že ředitelé škol nevědí, co sebehodnocení je a jak se
provádí.

>

Přínos sebehodnocení pro inspektory (7, 8, 9, 12),
Zde hodnotí inspektoři praxi sebehodnocení škol pro sebe jako přínos a to především

v tom, že by jim na jeho základě byly školy schopny poskytnout informace, které inspektor
není schopen při výkonu inspekce získat. To by se týkalo hlavně problémových oblastí dané
školy. Prostudování sebehodnotící zprávy školy před realizací inspekce hodnotí inspektoři
jako potřebné.

>

Škola a sebehodnotící zprávy (různá hlediska) (13, 14, 15, 17, 18),
Sebehodnocení by mělo být povinnou součástí aktivit škol. Podle většiny inspektorů by

ale neměla být

vykonávána

dvakrát do roka - zde se nabízí otázka, zda se domnívají, že je to

často anebo by naopak uvítali průběžnou formu sebehodnocení (nebo něco jiného).

Určitý názorový rozkol panuje v otázce, zda by školy měli povinně vyhotovovat
sebehodnotící zprávy o své činnosti, statisticky vyplývá, že spíše ano. Nicméně si nejspíš
nebyli jisti, co by taková zpráva měla obsahovat a jak podrobná by měla být, a tak došlo ke
zvláštnímu hodnocení této otázky (zněla přesně: Školy by měly povinně vyhotovovat
sebehodnotící zprávy.). Otázka je přesně určená na jasnou odpověď ano - ne, zvláště
vzhledem k tomu, že inspektoři ve většině uvádějí prospěšnost sebehodnocení škol i pro jejich
práci. To se ukazuje i ve výsledcích k otázce dobrovolnosti provádění sebehodnocení, kde se
ukázalo, že se

většina inspektorů přiklání k povinnému zavedení této praxe do škol.

V doplňkové otázce se dokonce přiklánějí k názoru, že je to inovativní postup práce škol.

>

Informovanost veřejnosti o sebehodnotících zprávách - mají být SH zprávy veřejné
(19, 20,21)?
Veřejnost by měla mít volný přístup k sebehodnotícím zprávám škol; pro školy by podle

inspektorů nebylo přítěží tyto zprávy veřejně prezentovat. Inspektoři cítí kvalitativní rozdil ve
výroční zprávě školy a sebehodnotící zprávě školy, protože se ukázalo, že většina z nich
nepovažuje za dostatečné, aby byla sebehodnotící zpráva pouhou součástí výroční zprávy
školy.

>

ČŠl a její spolupráce na SH (23, 24, 27, 29,35,39),
Vytváření kritérií a postupů pro sebehodnocení škol by inspektoři přenechali někomu

jinému (to vyplývá i z polootevřené otázky č. 6).
Inspektoři se nechtějí stát garanty praxe sebehodnocení škol, což můžeme vyčíst z jejich
odpovědí na otázku, zda by inspektoři měli vytvářet pro pedagogy vzdělávací programy, které
by se týkali sebehodnocení škol. Přesto si ale inspektoři myslí, že by byli schopni takové
programy vytvořit (reakce na otázku. ,ČŠ1 není schopna vytvářet kritéria a postupy pro
sebehodnocení škol sekundárního stupně' byla, že s tím nesouhlasí).
Jestli by inspekce měla či neměla do sebehodnotící praxe škol zasahovat patří k další
sporné otázce. Statisticky se odpověď spíše blíží názoru, že spíše by do ní zasahovat neměla
Asi polovina inspektorů si přesto myslí, že by měli být o sebehodnocení dobře
informováni, aby byli schopni v případě potřeby škole pomoci odbornou radou. Větší část
inspektorů se ale domnívá, že na to nejsou připraveni.

> Změna funkce inspekce (30, 31, 32, 33, 36, 38),
Funkce ČŠI by se po zavedení sebehodnotící praxe škol spíše nezměnila, rozhodně by se
inspekce nepřeměnila v poradenský orgán. Inspektoři se neobávají situace, že by na základě
zavedení povinného sebehodnocení škol byla ohrožena existence inspekce jako instituce.
Také nesouhlasí, že by se stali výhradně kontrolním orgánem státu.

>

Vnější evaluace a SH - oddělit nebo spolupráce (3, 11),
Velký názorový nesoulad panuje mezi inspektory v otázce, zda-li by vnější a vnitřní

evaluační procesy škol měli být od sebe odděleny nebo spolu úzce spolupracovat. Na otázku
,Vnitřní a vnější evaluační procesy ve škole by měly být od sebe odděleny' panuje
nevyhraněný názor (průměr dle statistiky; malý sklon k odpovědi, že by odděleny být
neměly). Na otázku položenou opačně ,Vnější evaluační procesy a autoevaluace školy by
měly být úzce provázány' se ukazuje větší příklon k souhlasu. Vyplývá z toho ale názorová
nejednotnost.

>

Řízení školy (4, 10).
Inspektoři se shodují, že je obecně na nízké úrovni a že vnitřní kontrolní systém škol je

nejslabším článkem řízení škol.

Závěry.

Vyjdeme-li z
•

pracovních

hypotéz, můžeme z výsledků výzkumu usoudit:

První hypotéza se potvrdila ve smyslu obeznámenosti inspektorů s pojmem sebehodnocení
škol obecně, jejich konkrétní znalost byla méně zřetelná (uvítali by ale více informací
týkajících se této dosud školami nepříliš provozované činnosti).

Druhá hypotéza se potvrdila zcela. Potvrdilo se, že inspektoři vnímají sebehodnocení škol
jako prospěšné pro jejich práci (z čehož vyplývá, že k němu mají pozitivní vztah).
Třetí hypotéza byla potvrzena částečně - inspektoři se domnívají, že k určité změně jejich
funkce se spolu se zavedením sebehodnocení škol dojde.

Čtvrtá hypotéza nebyla bohužel zkoumána prostřednictvím nejvhodnějších otázek. Nepodařilo
se správně formulovat otázky natolik jednoznačně, aby z nich mohl být užitek. Například
nebylo dostatečně specifikováno, co je myšleno „podilením se" na sebehodnoceni škol.
Výsledky výzkumu byly předány školiteli prof. Karlu Rýdlovi a poskytnuty ČŠI
k nahlédnutí.

Komentář
Co se týče výzkumného záměru, byla jeho povaha pro výzkumníky příliš náročná
rozsahem a odborností. Tuto skutečnost si autorka uvědomuje, nicméně pokus o opravdový
výzkum, kdy se výzkumníkovi opravdu vrátí materiál, se kterým lze pracovat, byl nanejvýš
poučný. Právě i proto, že se cíl zcela nenaplnil, autorka na vlastní kůži poznala, co takový
výzkum obnáší. Určitě je bezpečnější, pokud se výzkumník začátečník podílí na projektech
v týmu a přebírá dílčí úkoly. Sbírá tak zkušenosti, které autorka neměla. Tolik ke kritickému
zhodnocení výzkumu.
Tento výzkum lze vzhledem k ne zcela dostatečné validitě a reliabilitě považovat za
určitou sondu do problému, je možné z něj vycítit určité tendence a položit si otázky, není
však možno z něj činit obecně platné závěry.
Vzhledem k tomu, že výzkum probíhal v letech 2001 - 2002, je nutné brát v úvahu, že
za dobu, která od výzkumu proběhla, určitě došlo k posunu vnímání problematiky. Komentář
se bude vztahovat k výsledkům výzkumu a neklade si nároky na pravdu ohledně současného
stavu. Informace o současném stavu bude v některých případech zmíněn pro porovnání
výsledků výzkumu v dané době (a tím představ a názorů inspektorů) a skutečným vývojem.
K otázce Co si představujete pod pojmem sebehodnocení lze říci, že inspektoři v dané
době toto téma teprve začali vnímat jako důležité. Jejich informovanost o oblasti byla
nedostatečná. V té době například nebyly známy výsledky o projektu ESSE,

který

problematiku otevřel pro celou Evropu velmi systematicky. Proto se objevují názory spíše
zaměřené na jednu oblast hodnocení a pouze 25% respondentů již vnímalo problematiku
komplexně.
Pokud se týče posunu funkce inspekce, domníváme se, že v době výzkumu tento
posun nebyl inspektorům ještě zcela jasný, protože ještě nebyla v procesu kurikulární reforma
a nový školský zákon se teprve tvořil. Proto se inspektoři mohli pouze dohadovat, že k posunu

funkce dojde. Přesný směr se utvářel a ještě dnes utváří, přestože dnes již máme konkrétnější
představu (viz. Komentář 2 k projektu ESSE).
Jak ČŠl zatím vnímá svoji funkci? Zdá se, jsou to tři základní okruhy činnosti,
které inspekce dnes plní. Jsou zde funkce kontroly ekonomického hospodaření školy (1) a
funkce pedagogické kontroly/evaluace (2) - zatím pouze průběh vzděláváni, nikoli výsledky
(k tomu zatím ČŠl nedisponuje evaluačními nástroji, ale nástroje se tvoří). Existuje také
nepřímé hodnocení učitelů (3), které se odráží především v provádění kontrolního zjištění
způsobilosti učitelů po odborné a pedagogické stránce.
Zajímavé zjištění

z pohledu

současnosti

byl

názor,

že tvorba

nástrojů

pro

sebehodnocení by měla být v kompetenci pedagogických odborníků a učitelů dané školy a
pouze 11% uvedlo inspekci, která se dnes fakticky stává tím, kdo školám některé nástroje pro
sebehodnocení poskytuje (systém indikátorů pro hodnocení kvality školy). Dnes se ovšem
také ukazuje hlavní tendence k tvoření nástrojů pedagogickými odborníky, jak je ilustrováno
v kapitole o projektu Kvalita I.
Důležitý názor inspektoři vyjádřili v otázce o vnitřním kontrolním systému škol. Podle
nich je to nejsiabší článek řízení škol. Domníváme se, že během doby uplynulé od výzkumu
došlo především k posunu nahlížení na problematiku z pozice ředitelů škol, kteří začali chápat
důležitost svého postavení jako manažerů škol. Přesto však je posun směrem ke kvalitnímu
vnitřnímu řízení stále v začátcích. To se ukazuje ve stále přetrvávající neochotě škol se
kvalitně vnitřně hodnotit. Důvody pro to jsou různé. Myslíme si, že to nejsou primárně pouze
důvody

(neprofesionál ního

původu

jako

neochota

se

vzdělávat

nebo

neochota

k experimentům. Spíše zatím chybí podpora státu (viz. Komentář 1 k projektu ESSE).
Jedním ze zjištění výzkumu, které nebylo plánované, je určitá neochota inspektorů
používat internet a elektronickou poštu. Jsme si samozřejmě vědomi, že se třeba také nechtěli
zabývat tímto dotazníkem, přesto však ve srovnání návratnosti (20 e-dotazníků a 45 běžných)
je možno vycítit přetrvávající snad ostych, snad nedůvěru k novým technologiím.

Závěr
V dnešní společnosti, která se vyznačuje relativizací hodnot, je velmi těžké někoho
nadchnout pro ideály. Nicméně se domníváme, že nejen mladí lidé ideály vlastně potřebují
jako jeden z motivačních faktorů pro svou činnost. Dnes je „ideálem" post-moderního člověka
konzumní život (neplatí to všeobecně, ale často jsou k tomu sváděni i lidé, kteří problém
chápou) a důležitost některých dříve uznávaných hodnot a ideálů je často pro lidi
nesrozumitelná.
Jelikož je velmi obtížné se v několika větách k tomuto tématu vyjádřit, klademe si zde
pouze cíl položit otázku a také poukázat na těžkou pozici, ve které se dnes nacházíme. My
snad víme, co je dobré (víme to?), ale nevíme, jak docílit převahy dobrého. Mohla by pomoci
určitá forma „medializace" (např. jako je dnes soutěž o pozici učitele roku) hodnot a ideálů,
která by umožnila lidem ztotožnit se s nimi? Nebo je to nemožné a mohlo by to být vnímáno
jako nežádoucí propaganda 9
Dnešní svět je hodně postaven na reklamě, která vlastně supluje jiný model
ovlivňování lidí. Možná by se na podobném principu mohlo podařit trochu dnešní situaci
pozměnit.
Jsme také společnost, která oficiálně považuje za přední hodnoty vzdělávání (a
vzdělání) a informovanost. Pokud by se podařilo uvést tyto hodnoty doopravdy do praxe,
mohla by se Česká republika stát další zemí, kde dojde k ekonomickému zázraku, jako ve
Finsku v 90. letech minulého století.
Ve Finsku došlo po svržení komunistického režimu v bývalém SSSR k mohutné
ekonomické krizi. Do té doby, především však v 80. letech, představoval vývoz do SSSR
z Finska přibližně 40% celkového objemu exportu země. Po zastavení exportu se výrazně
snížil HDP a vláda musela přijmout opatření, která by vedla k nastolení ekonomické
rovnováhy. Tímto opatřením byly obrovské investice do vzdělávání a tím tedy do lidských
zdrojů. Již v druhé polovině 90. let, to znamená během 8 - 10 let se ekonomika země nejen
srovnala s původním stavem, ona ještě vzrostla.
Pro vyvážení tohoto názoru je možné uvést příklad Spojených států amerických, kde
naopak nepomáhají jakkoli velké dotace do vzdělávací sféry. Nicméně jsme přesvědčeni, že
v rozumné míře je nutné investice do vzdělávání zvýšit.
Stát musí mít zájem o vzdělanost a sféru vzdělávání. Je v jeho zájmu obstát v Evropě a
toho bez stále se zvyšujícího počtu středoškolsky a vysokoškolsky vzdělaných občanů

nedosáhneme.

Jako

příklad je

možno

uvést jeden

z dlouhodobých

záměrů

našeho

vzdělávacího systému, kterým je zvýšení počtu absolventů škol, kteří budou schopni dobře se
domluvit dvěma světovými jazyky. Tento záměr odpovídá evropskému trendu. Ve školách
nicméně stále panuje obrovský nedostatek kvalifikovaných učitelů s výbornou znalostí jazyka
i metod, jak ho vyučovat. Proto vzniklo a stále vzniká nepřeberné množství různých
jazykových agentur, jejichž úroveň se neustále zvyšuje. Řeknete, to je přeci dobře, to
potřebujeme, konkurence je dobrá věc. Ale jak je možné, že tyto agentury se s nedostatkem
lektorů jazyků nepotýkají? Jak vysvětlíme, že skoro každý schopný učitel jazyka jednoduše
do školy vyučovat nejde, případně z ní pro rigiditu starší generace odchází?
Domníváme se, že problém spočívá v nedostatku financí, které jsou vedle ideálů
dalším motivačním faktorem lidské činnosti Asi není možné zobecňovat a s určitostí říci
který faktor je dnes pro lidi důležitější. Řekněme, že oba jsou velmi důležité. Zde je možné
položit další otázku, proč by lidé, kteří mají práci jako poslání, za to měli trpět nedostatkem?
Možná, že v takové situaci by bylo velmi optimistické očekávat, že se mnoho lidí pro sféru
školství nadchne (chybí ideály) nebo se prací v ní bude živit (nedůstojná odměna). Také
z těchto důvodů můžeme očekávat další nárůst konkurence ve vzdělávací sféře mimo školy,
ve školách nejspíš jen stěží.
Jak toto téma souvisí s tématem disertační práce? Stát chce, aby se úroveň vzdělávání
zvyšovala. Klade tak vyšší nároky na zaměstnance ve vzdělávací sféře. Říká, že by se měli
dále vzdělávat. Říká, že by měli ke svým povinnostem ještě přibrat povinnost sami se
hodnotit a vytvářet programy rozvoje. Stát chce, aby se školy, respektive její zaměstnanci stali
managery vzdělávání. Tak jsou ovšem učitelé a inspektoři stavěni mnohem výše na
pomyslném tržním žebříčku zaměstnaneckých pozic a měli by za to být náležitě ohodnoceni.
Také je nutno vzít v úvahu vzdělání, kterého musí každý učitel, ředitel školy nebo inspektor
dosáhnout a plat těchto pracovníků by tedy měl mimo jiné kompenzovat náklady příležitostí
za dobu vysokoškolského studia.
Hlavním tématem disertační práce je vyvažování vnějšího a vnitřního hodnocení ve
školách. Možnost nebo dokonce nutnost postupného přechodu akcentace vnějšího hodnocení
k důrazu na vnitřní hodnocení školy je dána již tím, že škola tak dostane šanci stále se
zlepšovat na základě svých vlastních zkušeností. Bude se moci zlepšovat kontinuálně a
nebude muset čekat na výsledky vnější inspekce. Škola bude moci rychleji reagovat na změny
všeho druhu (ve vědě, společnosti, legislativě). Škola chce být lepší a pedagogičtí odborníci jí
k tomu dávají prostor - zhodnoťte se a přijměte opatření ke svému zlepšení. V souvislosti

s tímto výrazným a žádoucím posunem škol k sebehodnocení je poměrně přirozené, že se také
bude postupně měnit role české školní inspekce. Jakým způsobem, to se ukáže buď
v přirozeném běhu praxe nebo se lze zamýšlet nad urychlením změn. To by se mělo dít a také
se tak děje pomocí zvažování různých alternativ a jejich případném vyzkoušení v praxi
(projekty Kvalita I a Pilot 111). Když se nový přístup ukáže jako výhodný, lze jej použít
obecně. Pokud nikoli, můžeme se vyhnout tomu, abychom jisté přístupy použili cele a pak
zjistili, že nejsou přínosné.
Úplně na závěr bychom chtěli vyjádřit přesvědčení, že na odborné úrovni se v naší
zemi přistoupilo k mnoha přínosným projektům a vyslovit přání, aby se situace ve školství
také díky větší podpoře státu slibně vyvíjela.
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Příloha 1
Výroky inspektorů k pojmu sebehodnocení škol.

Co si představujete pod pojmem sebehodnocení škol?
>

Sebehodnocení vzdělávacího procesu, hodnocení výsledků vzdělávání, hodnocení
metodického a obsahového zaměření učebnic a učebních textů vzhledem k
využitelnosti ve vzdělávacím procesu. Sebehodnocení řidiči práce.

>

a) Průběžné vyhodnocování, b) při pedagogických radách, c) ve výroční zprávě d)
srovnáním s výsledky dalších škol v místě, regionu

>

Analýza výsledků, perspektiva rozvoje školy na základě dosažených výsledků.

V Analýzu činností a vlastni hodnocení výsledků ve vztahu k přijatému kurikulu školy
>

Analýzu jako součást zprávy, průběžné sebehodnocení uvnitř školy - rozborová
činnost, hodnocení výsledků, vnější průběžné hodnocení - vstup rodičů,
provozovatele.

>

Celkové hodnocení VV procesu školy včetně hodnocení výsledků vzdělávání.

>

Důkladnou analýzu výchovně-vzdělávacího procesu a režimu školy, pojmenování a
hodnocení silných a slabých stránek školy, podklad pro další strategii rozvoje školy
včetně plánování

>

Hodnocení, při kterém hodnotí škola sama sebe. Jedna z metod, která konfrontuje
pohled na sebe sama.Primární zdroj dat pro evaluaci a autoevaluaci školy a učitelů.

>

Charakteristika stavu, vyhodnocení minulého a současného stavu v určitém časovém
úseku - kvalita, efektivnost - za účelem zlepšení stavu.

>

Jak co nejlépe na základě zjištěné analýzy zabezpečit s co nejmenšími navigačními
změnami splnění deklarované koncepce školy za spoluúčasti všech vnějšich i vnitřních
subjektů podílejících se na výchovně vzdělávací činnosti školy.

>

Komplex zpětnovazebních mechanismů (evaluace průběhu, podmínek, výsledků
vzdělávání) prováděných školou.

>

Komplexní, objektivní a reálná aktuální analýza činnosti školy se zvážením všech
slabých a silných stránek, nabídek a rizik. Z ní musí vycházet stanovení výhledů a
řešení problémů a možnosti využití nabídek, korekce další činnosti školy.

>

Kontrolní závěry RŠ obsažené v záznamech pedagogických rad, ve výroční zprávě,
v informacích pro rodiče.

>

Kritické zjišťování, oceňování, posuzování práce školy (vlastní).

>

měl by to být cíleně řízený proces hodnocení a posuzování výchovně vzdělávacího
procesu, p r a c o v n í c h postupů a všech dalších aktivit probíhajících ve školách

>

Nástroje pro zjišťování výsledků vzdělávání, metod a efektivity výuky

>

Pedagogičtí pracovníci se musí ptát sami sebe - např.: Jak si vedeme ve škole, v
konkrétní třídě, jaká je úroveň školy - co budeme dělat dále?

>

Posouzení toho, co škola dosáhla v určitém období ve vztahu ke svým výchovněvzdělávacím cílům a profilu absolventa.

Posouzení, zhodnocení vlastní práce školy
Posouzení, zhodnocení vlastní práce školy
používání autorizovaných testů umožňujících celostátní srovnání úrovně dané školy,
vlastní testy
Pravidelně zpracovávaný elaborát, předkládaný ke schválení rodičům, radě škol,
pedagogickému sboru, studentské radě...
Proces sebereflexe, posuzování, hodnocení, plánování dalšího rozvoje.
Proces sebereflexe, posuzování, plánování, získávání podkladů pro další rozvoj.
Proces shromažďování a vyhodnocování informací charakterizujících stav, kvalitu a
efektivnost činnosti školy, (lxročně, písemný dokument)
Proces shromažďování a vyhodnocování informací o kvalitě výuky a výchovy.
Především autoevaluaci výchovy a vzdělávání a jejích výsledků.
Sdělení do jaké míry se podařilo realizovat koncepční záměry, roční, popř. operativní
plány (strategie, taktika, operativa) jak na úseku výchovy a vzdělávání (v celé šíři podmínky a výsledky vzdělávání, výchovné aspekty, mimoškolní činnost atd.)
Sebehodnocení je prostředkem, s jehož pomocí vedení školy a její pracovníci
vyhodnocují a osvojují si poznatky, které nabyli při plnění vytýčených cílů. Předem je
nutno přesně definovat, o co chce škola usilovat, formulovat cíle a seřadit je podle
důležitosti.
Sebehodnocení může být uplatněno v jakékoli činnosti školy od kvality vzdělávání v
jednotlivých předmětech přes učební plány až po např. personální obsazení.
Sebehodnocení podmínek, průběhu a zejména výsledků vzdělávání ( s možností
porovnání se školami stejného typu, srovnatelné velikosti a podmínek),
vyhodnocování plánů rozvoje porovnáním s kriterii kvality.
Sebehodnocení školy je zpětné ohlédnutí na to, co se ve škole z naplánovaných akcí
podařilo realizovat. V čem má škola ještě rezervy. (Hodnocení materiálního, personálního
zabezpečení chodu školy i úrovně výchovně vzdělávací práce.)
Sebehodnocení vlastní práce v oblasti VVČ, výsledků VVČ, průběhu vzdělávání
vzhledem k uč. Dokumentům, sebehodnocení v oblasti axiologie, individuálního plánu
rozvoje žáka po dobu školní docházky.
Sebehodnocení vlastní práce, výsledky výchovně vzdělávací práce k podmínkám, k
potenciálu pracovníků. Sledování individuálního rozvoje dětí v období před povinnou
školní docházkou.
Sebehodnocení výsledků vzdělávání (současné zhodnocení vstupů - podmínek,
průběhu atd ), porovnávání mezi porovnatelnými školskými subjekty.
Sebekritické hodnocení výsledků práce za určité uplynulé období v oblastech: a)
výchovné vzdělávací, b) hospodářsko ekonomické, c) personální, d) mimoškolní.
Schopnost Ř a U (nejspíš ředitele a učitelů, pozn. Andrea) vyhodnotit a popsat klady a
zápory vyučovacího a výchovného procesu.
Schopnost sebereflexe
Schopnost vedení školy a pedagogického sboru účinně posoudit svoji práci, provést
její analýzu a závěry uplatnit v další práci. Posoudit též postavení školy v regionu

Schopnost zaměstnanců (pedagogických pracovníku) postihnout
konkrétní pozitiva a negativa, analyzovat vzdělávací činnost).

ve

své

činnosti

Stručné zhodnocení veškeré činnosti školy za uplynulý školní rok ve výchovně
vzdělávací oblasti
Systém mnoha různorodých nástrojů (srovnávací prověrky, testy, soutěže, dotazníky,
prezentace na veřejnosti...) s následným vyhodnocováním, vyvozením závěrů a
odrazem ve V V procesu.
Systém nástrojů pro zjišťování výsledků vzdělávání a efektivity jednotlivých součástí
výuky (hlavně metod).
Systém nástrojů, který podává zpětnou vazbu o kvalitě a výsledcích výchovně
vzdělávací práce školy, školním klimatu a vazbách s ostatními partnery školy.
Škola má svůj vlastní propracovaný systém hodnocení školy. Výsledky hodnocení
zpracovává a vyhodnocuje a slouží jí pro další zkvalitnění výchovně vzdělávacího
procesu školy.
Vlastní hodnocení práce školy vzhledem k plánovaným cílům. Analýza stavu,
pojmenováni silných a slabých stránek, formulace trendů. Vychází ze závěrů kontrolní
Činnosti, poskytuje zpětnou vazbu a je východiskem pro strategické plánování.
Vlastní hodnocení práce školy vzhledem k plánovaným cílům. Analýza stavu,
pojmenování silných a slabých stránek, formulace trendů. Vychází ze závěrů kontrolní
činnosti, poskytuje zpětnou vazbu a je východiskem pro strategické plánování.
vlastní systematickou evaluaci stavu školy - plnění kurikula jeho cílů, kvalita
vzdělávacího procesu, vzdělávacích výsledků a podmínek vzdělávání
Vnější - školy se účastní různých vnějších .. . či jiných srovnávacích akcí. Vnitřní škola si sama stanoví srovnávací kritéria.
Vyhodnocování informací
efektivnost činností školy.

charakterizujících

postavení

školy,

kvalitu

výuky,

Vytvoření systému ukazatelů, které vyhodnocují výsledky VV činnosti a podmínek,
které připraví vedení školy pro naplnění kurikula a zvolené koncepce školy.
Zhodnocení práce škol vzhledem k podmínkám a možnostem.
Zhodnocení práce školy ve všech oblastech vzhledem k podmínkám a možnostem.
Zhodnocení především kvality výchovně-vzdělávací oblasti práce školy za hodnocené
období s vymezením konkrétních výrazných pozitiv a rezerv (negativ).
Získání zpětné vazby ve VVČ
Znalost školy ve všech oblastech jejího působení, jasné pojmenování pozitiv a negativ
Znalost vedení školy svých silných a slabých stránek ve všech oblastech (výchovně
vzdělávací, materiální, personální,.. ).

RATINGOVÝ DOTAZNÍK: NÁZORY ČŠI K PRAXI SEBEEVALUACE ŠKOL
Vážená paní inspektorko, vážený pane inspektore,
dovolujeme si Vás požádat o vyplnční tohoto dotazníku, který' byl vyhotoven za účelem zjištění Vašich názorů na
sebehodnocení (autoevaluaci) škol Dotazník je anonymní, prosíme však o vyplnění níže uvedených identifikačních údajů,
které jsou důležité pouze z výzkumných důvodů.
Ústředí ČŠI bylo o tomto výzkumu informováno.
U otázek s výběrem odpovědi vepište označení varianty písmenem odpovídajícím vybrané variantě (např. b), která (nebo
které) nejvíce odpovídá Vašemu názoru, do prázdného pole před touto variantou. ()dpovědi na otevřené otázky vepište do
vyznačeného prostoru.
V rámci jednoduchosti a rychlosti zpracování tohoto šetření bychom Vás rádi požádali, abyste vyplněný dotazník zaslal/a emailem na adresu: jirano@pfhet.pedf.cuni.cz do 22. 6. 2001.

Děkujeme za laskavou spolupráci,
za autorský tým studentů v doktorandském studiu na Pedagogické fakultě Karlovy univerzity,
Mgr. Andrea Jiranová.

Krajský inspektorát, pro který pracujete:
Vaše okresní pracoviště:
Stupeň vzděláváni, pro který jste kvalifikován/a (př. MS, 1 stupeň ZS, apod ):
Vaše odborné zaměření (inspekční předmět):
Délka Vaši praxe v pozici inspektora/inspektorky (uveďte počet let):
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Co si představujete pod pojmem sebehodnoceni školy?

2

Znáte ze své praxe školy, které sebehodnoceni provádějí (sebehodnocením není míněno vyhotovování výročních zpráv)?
Zaškrtněte prosím jednu z možnosti:
a) ano
b) ne
Pokuste se odhadnout, kolik % škol sebehodnocení provádí
I
I

[3

4

Jakou funkci podle Vašeho názoru zastává v současné době ČŠI? Zaškrtněte jednu nebo více možnosti, popř doplňte:
a) kontrolní
b) evaluační
c) poradenskou
d) informační
e) vzdělávací
f) jinou. Jakou? (Doplňte do vymezeného prostoru)

Jaké funkce by inspekce mohla zastávat v případě zákonně povinné praxe sebehodnocení škol? Zaškrtněte jednu nebo více
možnosti, popř doplňte:
_ a) kontrolní
b) evaluační
c) poradenskou
d) informační
e) vzdělávací
f) jinou. Jakou? (Doplňte do vymezeného prostoru)

|

Stanoveni cílu vzdělávání by mělo být v kompetenci (zaškrtněte )ednu nebo více možnosti, popř doplňte):
a) zřizovatele školy
b) vedení dané školy
c) pedagogických odborníků
d) inspekce
e) někoho jiného. Koho? (Doplňte do vymezeného prostoru)

6
Tvorba nástrojů pro sebehodnocení škol by měla být v kompetenci (zaškrtněte jednu nebo více možností, popř doplňte):
a) zřizovatele školy
b) učitelů dané školy
c) pedagogických odborníku
d) inspekce
e) někoho jiného. Koho? (Doplňte do vymezeného prostoru)

)7

Kteři sociální partneři by se měli podílet na praxi sebehodnoceni škol? Zaškrtněte jednu nebo vice možnosti, popř. doplňte:
a) učitelé dané školy
b) rodiče
c) žáci
d) inspekce
e) jiní sociální partneři školy. Kteří? (Doplňte do vymezeného prostoru)

PMI
1 Sebehodnocení školy je pro mě známý pojem, jsem s problematikou sebehodnoceni školy
obeznámen/a.
2
3
4
5
6

Velmi rád/ráda bych o sebehodnocení získal/a bližší informace
Vnitřní a vnější evaluační procesy ve škole by měly být od sebe odděleny.
Styl řízení škol je na velmi vysoké úrovni
Domnívám se, že většina škol není na provádění sebehodnocení připravena
Na sebehodnocení školy by se měli podílet kromě pedagogických zaměstnanců školy také
dalši sociální partneři školy

7
8

Sebehodnotící praxe škol by byla pro práci inspektoru velkým přínosem.
Sebehodnocení škol by mi poskytla informace, které nejsem schopen/schopna při výkonu
inspekce získat
Sebehodnocení škol by inspektorům pomohla lépe se orientovat v problémových oblastech
školy.
Vnitřní kontrolní systém škol je nejslabším článkem řízení škol
Vnější evaluační procesy a autoevaluace školy by měly být úzce provázány.
Realizace inspekčního šetření by se měla provádět až po pečlivém prostudování
sebehodnotící zprávy školy
Sebehodnocení by měla být povinnou součástí aktivit školy.
Sebehodnocení školy by měla být prováděna alespoň dvakrát do roka.
Školy by měly povinně vyhotovovat sebehodnotící zprávy.

9
10
11
12
13
14
15
16

4 - rozhodně nesouhlasím

3 - spíše nesouhlasím

2 - spíše souhlasím

1 - rozhodně souhlasím

Svůj názor na následující výroky vyjádřete vepsáním příslušného čísla do pole, které nejlépe
odpovídá vašemu stanovisku.

2

Inspektoři nemají mnoho příležitosti získat o sebehodnocení škol více odborných informaci
Sebehodnocení školy by měla být pro školy dobrovolná.
Sebehodnotící praxe škol patří mezi tzv inovativní postupy ve školách
Veřejnost by měla mít přístup ke zprávám o sebehodnocení školy.
Veřejná prezentace sebehodnotícich zpráv by pro školy byla jen přítěž
Domnívám se, že by stačilo, aby sebehodnotící zpráva o činnosti školy byla povinnou
součástí výroční zprávy školy.
22 K otázce sebehodnocení škol by mělo existovat více odborných publikací.
23 ČŠl by se rozhodně měla podílet na vytváření kritérií a postupu pro sebehodnocení škol.
17
18
19
20
21

24 Inspektoři by měli pro pedagogy vytvářet vzdělávací programy týkající se sebehodnocení
škol
25 Existuje dostatečné množství odborných publikací k otázce sebehodnocení škol
26 Většina škol je na provádění sebehodnocení dobře připravena
27
28
29
30
31

ČŠl není schopna vytvářet kritéria a postupy pro sebehodnocení škol sekundárního stupně
To, jak bude sebehodnoceni školy probíhat, by mělo být dáno právní normou.
Myslím si, že by CSI neměla do sebehodnotícich procesu škol zasahovat.
Sebehodnocení škol by změnila úlohu inspekce v oblasti hodnocení škol.
Sebehodnocení škol by inspekci umožnilo změnit svou funkci z orgánu kontrolního v orgán

poradenský.
32 Díky sebehodnocení škol by se inspekce mohla věnovat především hodnocení výsledku
vzdělávání oproti dříve hodnocenému procesu vzděláváni
33 Praxe sebehodnocení škol by mohla závažným způsobem ohrozit existenci inspekce jako
nstituce.
34
Současná inspekční zjištěni a zpráva o nich poskytuje školám dostatečnou zpětnou vazbu
35 nspekce by měla být schopna odborně pomoci školám v otázkách sebehodnocení.
36 ČŠl by se díky sebehodnotící praxi škol stala výhradně kontrolním orgánem státu
37 Ředitelé škol vědí, co je sebehodnoceni
nstituce inspekce se nemusí obávat, že by diky praxi sebehodnoceni skol byla ohroženo její
38
postavení v systému řízeni školství
39 n s p o ^ ř i jen,, připraveni školám s jejicn seDehodnocenim pomoci.
40 Praxe sebehodnocení škol je důležitá a proto by mela být take finančně motivovana

-

-

