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Resumé:

Závěrečná práce se zabývá metodami, které lze využít při autoevaluaci školy. Jedná se 

o dvě metody, SWOT analýza a model EFQM. Popisuje jejich potencionální využití, výhody, 

nevýhody a oblasti hodnocení v rámci školy.Vychází z literatury zabývající se výzkumem a 

metodami k tomu určenými. Přináší teoretický a praktický přehled o použitelných metodách a 

závěry výzkumu provedeného na středních odborných školách v České republice, který se 

zaměřuje na používání metod, jejich oblíbenost a možnosti využití.
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Summary:

This final work deals with methods, which are possible to use during school 
autoevaluation. It deals with two methods, SWOT analysis and model EFQM. This work 
describes their potential use, benefits, disadvantages and evaluation fields within the school. It 
is based on literature, which deals with research and methods that are for this purpose. It 
brings theoretical and practical summary of applicable methods and research findings which 
were performed at Secondary Vocational Schools in the Czech Republic. This summary 
focuses on the usage of methods, their popularity and possibilities of use.
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Úvod

            Hodnocení, autoevaluace, sebereflexe, kvalita, efektivita, to jsou pojmy, které v dnešní 

době nejsou školám cizí. Ať chtějí nebo ne, musí s nimi pracovat, mimo jiné proto, že je to 

jejich zákonná povinnost. Vlastní hodnocení školy je proces, jehož výstupem je sebehodnotící 

zpráva. Školská legislativa se nezabývá formální stránkou. takové zprávy ani jejím rozsahem 

Přímou vazbu na řešení stanovených úkolů v oblasti výchovy a vzdělávání ve školách má 

vlastní hodnocení škol, které patří od ledna 2005 k jejich novým povinnostem. Ukládá ji § 12 

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

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů; bližší podrobnosti pak uvádí § 8 a 

§ 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních 

zpráv a vlastního hodnocení školy. I když je vlastní hodnocení uloženo školám zákonem od 

počátku roku 2005, nelze říci, že by se jím nezabývaly již dříve. Vždyť každá koncepce 

rozvoje školy musí vycházet z analýzy jejího dosavadního vnitřního chodu a stavu (potřeb) 

jejího bezprostředního okolí. Vlastní hodnocení mnoho škol zpracovává formou písemné 

zprávy, kterou dokládalo své koncepční záměry, využívalo při tvorbě výroční zprávy a 

poskytovalo ji České školní inspekci při její inspekční činnosti ve škole.Tyto sebehodnotící 

zprávy měly samozřejmě zcela individuální charakter, vyplývající z rozdílnosti přístupů k 

pojetí procesu vlastního hodnocení uplatňovaných v jednotlivých školách. Ovšem již v tomto 

období se řada škol snažila využívat některý ze známých nástrojů pro zajišťování kvality a 

sebehodnocení či jeho určité prvky. 

Také pokládám za vhodné zdůraznit, že není třeba se bát složitosti popisovaných 

nástrojů sebehodnocení. Při jejich praktické aplikaci se projeví, že jsou snadno pochopitelné, 

postupují jednoduchými kroky a přispívají k zajímavým zjištěním a námětům k další práci na 

rozvoji školy. Důležité však je nepředpokládat okamžitý a jednorázový účinek. Jedná se o 

dlouhodobou, odpovědnou a náročnou činnost, která však má smysl a průběžně přináší 

prokazatelné výsledky.

. 
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1.Cíl a metodika zpracování

1.1. Vymezení sebehodnocení 

Sebehodnocení je důležitou součástí rozhodovacího procesu, do něhož vstupuje právě 

posuzování hodnoty nějaké činnosti (objektu, jevu apod.), systematický sběr informací a 

jejich rozbor ve vztahu k cílům, kriteriím a hodnotám (Bacík, Kalous, Svoboda, 1995). 

Metody hodnocení je možno dělit do kategorií podle různých hledisek. Můžeme používat 

metody běžné, každodenní práce nebo naopak specifické formy, informace získávat pomocí 

vlastních zdrojů nebo za asistence externích odborníků. 

1.2. Cíl práce

Cílem mé práce je zpracování modelu Swot analýzy a modelu EFQM, shromáždit 

informace a posoudit, který z těchto dvou modelů je pro školu přínosnější. Dále ve svém 

výzkumu budu zjišťovat, který z těchto dvou modelů je pro střední školy známější, jaký 

model používají pro sebehodnocení a co je pro školy rozhodující při výběru metody 

sebehodnocení školy.

1.3. Metodologický přístup

       Na základě analýzy struktury škol vytyčím problémy a zaměřím se na způsob řešení. 

K tomu bude použita metoda dotazníku formou dotazovací techniky. Ve své práci budu 

využívat především údajů získaných na středních školách. V praktické části je na základě 

současného stavu vytvořena analýza, jež vznikla pomocí dotazníku, který vytváří přehled 

postavení výchovného poradce na středních školách.

      Práce obsahuje dvě části. V první části se zabývám obecnými teoretickými pojmy, které 

se týkají vymezení a charakteristiky nástrojů, které se používají při sebehodnocení školy.

Druhá část mé práce obsahuje zpracování modelu Swot analýzy a modelu EFQM. 

Shromáždění informací a posouzení, který z těchto dvou modelů je pro školy přínosnější.

      Závěr práce bude obsahovat posouzení obou metod a výsledky analýz  dotazníkové 

metody.
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2. Teoretické zpracování problému - vlastní hodnocení školy

Proč provádět vlastní hodnocení? A jakou metodou? V první řadě se nabízí odpověď, 

že je třeba splnit povinnost uloženou zákonem. Využití vlastního hodnocení školy je rovněž 

ze zákona zřejmé: představuje východisko pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy a je 

jedním z podkladů pro hodnocení Českou školní inspekcí. Nelze však vlastního hodnocení 

využít v daleko širším měřítku tak, aby přinášelo škole maximální užitek? Zamysleme se nad 

tím. Pokud se škola bude věnovat procesu vlastního hodnocení skutečně odpovědně, 

systematicky a na potřebné úrovni, lze předpokládat, že výsledky své práce velmi dobře 

zúročí v různých oblastech. Pokusíme se vyjmenovat alespoň ty hlavní. 

2.1. Obecné přínosy

Obecné přínosy vlastního hodnocení, které škola zaznamená bez ohledu na to, jakými 

postupy/nástroji bude sebehodnocení provádět jsou: 

2.1.1. Poznání svých silných a slabých stránek

          Umožňuje stanovit konkrétní a objektivně zdůvodněné cíle, které chce škola dosáhnout 

ve svém rozvoji. Rozkrytí a podrobná specifikace slabin a úspěchů přispívá nejen k 

sebereflexi školy jako celku, ale i jednotlivých učitelů. V jejím důsledku lze očekávat zvýšení 

motivace pedagogických pracovníků k osobní angažovanosti na chodu „své“ školy. 

2.1.2. Vnitřní mechanismy

           Pochopení vnitřních mechanismů procesů, které se odehrávají v činnosti školy. 

Posiluje vnitřní potřebu dialogu (příp. je signálem k jeho kultivaci a rozvoji) mezi vedením 

školy a jejími pedagogickými pracovníky ve smyslu vytváření tvůrčích týmů, podílejících se 

na plnění stanovených cílů rozvoje školy. Přispívá rovněž k rozvíjení dialogu se žáky, s 

rodičovskou veřejností, se sociálními partnery. 

2.1.3. Získání podkladů

          Získání podkladů pro diskusi s kontrolními orgány (ČŠI, kontrolními orgány 

zřizovatele apod.) a dalšími institucemi (sociálními partnery, místními orgány státní správy a 

samosprávy apod.). Ve vztahu k vlastnímu hodnocení lze na základě výstupů z kontrolní 

činnosti hledat ve spolupráci s příslušnými orgány další náměty k zlepšení práce školy a ke

specifikaci dalších cest jejího rozvoje. Rovněž lze očekávat, že vlastní hodnocení školy bude 
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představovat zajímavý zdroj informací pro spolupracující organizace ze světa práce, 

regionální orgány státní správy a samosprávy i pro školskou radu. Z jejich strany pak mohou 

vyplynout inspirativní podněty pro stanovení dalších cílů činnosti školy a směrování jejího 

rozvoje. 

2.2. Přínosy

        Přínosy, které škola zaznamená v případě využití mezinárodních standardizovaných 

nástrojů pro sebehodnocení a zajišťování kvality: 

2.2.1.  Vlastní hodnocení školy získá komplexní systémový charakter.

            Již sama skutečnost, že škola zveřejní svoje rozhodnutí využívat v rámci procesu 

sebehodnocení mezinárodně používané nástroje orientované především na řízení kvality, 

výrazně zvyšuje její prestiž jak mezi školami, tak i vzhledem k žákům, rodičům, zřizovateli, 

sociálním partnerům i k širšímu vnějšímu okolí. Dává tak najevo, že usiluje o co 

nejobjektivnější pohled na sebe samu, představy svého rozvoje má reálně podloženy, je 

připravena postupně naplňovat stanovené strategické záměry a dlouhodobě pracovat na 

zvyšování kvality poskytovaných služeb. Informace, které v tomto směru poskytuje, jsou 

utříděné, jednoznačné a představují významnou platformu pro rozvinutí věcné diskuse uvnitř 

školy i s vnějšími zainteresovanými stranami. 

2.2.2. Výsledky z procesu

            Výsledky z procesu sebehodnocení umožní srovnání s příbuzně zaměřenými školami a 

vzájemnou výměnu získaných zkušeností. I když není povinností školy zveřejňovat zprávu 

vlastního hodnocení, přesto vedení školy se může dobrovolně rozhodnout o jejím „odtajnění“ 

a využít tak přidané hodnoty benchmarkingu. Komunikace s dalšími školami, které v procesu 

vlastního hodnocení postupují shodnými nebo obdobnými kroky, umožňuje výrazné 

zefektivnění prováděných činností. Lze se tak vyvarovat postupů, které se až v delším 

časovém úseku projeví jako málo účinné nebo ne zcela vhodné, a naopak získat podněty pro 

rozvoj takových cest, které prokazují potřebné předpoklady pro dosažení žádoucích změn. 

Výměna praktických zkušeností z procesu sebehodnocení a poznatků z využívání příslušného 

nástroje v dané oblasti včetně problémů, které v této souvislosti bylo nutné řešit, má i další 

významný dopad: pocit vzájemné morální podpory těch, kteří vedou sebehodnocení, v jejich 

dalším úsilí o rozvoj školy. Porovnáním vlastních a cizích výstupů ze sebehodnocení (příp. 
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aktuálních výsledků dosažených v určitém stádiu procesu sebehodnocení) škola navíc získá 

potřebnou orientaci v tom, jak si sama stojí mezi ostatními. Toto zjištění má nesporný vliv na 

posílení motivace k další práci („musíme se vyrovnat s ostatními“; „jsme nejlepší, tuto pozici 

si musíme udržet i nadále“ apod.). Získané informace a diskuse o nich v neposlední řadě 

umožní nalézat optimální způsoby řešení společných nebo příbuzných problémů a úkolů. 

2.2.3. Získání ceny za jakost

           Cílem je získání Národní ceny České republiky za jakost, příp. Evropské ceny za 

jakost. Získání ceny za jakost potvrzuje kvalitu poskytovaných služeb, schopnost školy obstát 

v konkurenčním prostředí a signalizuje, že její absolventi jsou na potřebné úrovni připraveni 

pro vstup do světa práce či do terciárního vzdělávání. Ve svém praktickém důsledku to mj. 

znamená, že taková škola nebude mít problémy s výběrem kvalitních uchazečů o studium, což 

je vzhledem k stávajícímu stavu a prognózám demografického vývoje velice závažný faktor. 

Neméně důležitá je však i pověst, kterou škola získá nejen na regionální, ale i nadregionální 

úrovni, a to jak v oblasti sociálního partnerství, tak i v oblasti dialogu s příslušnými 

institucemi, orgány státní správy a samosprávy i širokou veřejností. 

Je zřejmé, že vlastní hodnocení vnáší do práce školy ještě mnoho dalších pozitivních 

aspektů. Výše jsem uvedl pouze ty nejvýraznější, které lze označit za obecně platné. 

3. Přístup školy k nástrojům pro zajišťování kvality 

Nabídka nástrojů pro vlastní hodnocení (sebehodnocení, též autoevaluaci, 

sebeevaluaci, apod.) je velmi pestrá. V oblasti vzdělávání lze nástroje určené pro zajišťování 

kvality a sebehodnocení rozčlenit například podle toho, na jaké úrovni se sebehodnocení 

realizuje a komu je určeno: 

3.1. Vzdělávací systém

        Sebehodnocení na úrovni vzdělávacího systému/systémů. V ČR jde např. o hodnocení 

vzdělávací soustavy a hodnotící dokumenty typu: každoroční výroční zprávy o stavu a rozvoji 

vzdělávací soustavy, dlouhodobé záměry vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR a 

jednotlivých krajů apod. V rámci EU jde např. o Společný rámec zajišťování kvality 

odborného vzdělávání a přípravy. 
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3.1.1. Individuální sebehodnocení

         Sebehodnocení na úrovni jednotlivce (individuální sebehodnocení – např. žáka, učitele, 

vedoucího pracovníka či jiného zaměstnance školy), při kterém jsou využívány různé nástroje 

zaměřené na diagnostiku osobnosti.

3.1.2. Vzdělávací organizace

Sebehodnocení na úrovni vzdělávací organizace (školy, firmy, podniku apod.). Takové 

sebehodnocení bývá většinou realizováno vedením příslušné organizace a nebo pověřeným 

týmem pracovníků. Může být orientováno na celkovou autoevaluaci školy (výsledky školy, 

klima školy, pedagogický proces, zdroje, management). Dále může být zaměřeno pouze na 

různé aspekty chodu školy: 

- na plánování a vývoj kurikula, kde lze využívat např. Metodiky tvorby 

školních vzdělávacích programů (ŠVP) 

- na různé aspekty podmínek vzdělávání a výchovy, kde jsou vytvářeny 

specifické nástroje jako např. celonárodní program Škola podporující zdraví 

(realizuje Státní zdravotní ústav Praha), Rámec pro sebehodnocení podmínek 

vzdělávání zaměřený především na rovnost šancí ve vzdělávání

3.2. Nástroje pro zajišťování kvality

          Jen málo českých škol se dosud soustřeďuje na takové sebehodnocení, které je 

komplexně orientováno na řízení kvality školy a jehož realizace předpokládá aplikaci 

některého z následujících standardizovaných nástrojů pro zajišťování kvality: 

 CQAF (Společný rámec zajišťování kvality odborného vzdělávání a přípravy v 

Evropě) 

 Metodika ISO/IWA 2:2003 – směrnice pro aplikaci ISO 9001:2000 ve 

vzdělávání 

 Model EFQM (European Foundation for Quality Management – Evropská 

nadace pro řízení kvality) 

 Model CAF (Common Assessment Framework – společný hodnotící rámec) 

 SWOT analýza
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3.2.1. SWOT analýza

Poněkud využívanějším přístupem k sebehodnocení je aplikace SWOT  analýzy. Svým 

charakterem může představovat určitý úvod do sebehodnocení. Výhodou aplikace SWOT 

analýzy je její jednoduchost a poměrně rozšířená znalost. Jedná se o volně šiřitelný a snadno 

srozumitelný analytický nástroj, který však nevede tým sebehodnotitelů návodnými otázkami, 

ale umožňuje mu volnost analýzy podle jím určených kritérií. Tato metoda může být 

zaměřena na konkrétní činnost školy (např. pedagogický proces, marketing školy, klima 

školy).

3.2.2. O SWOT analýze

            Vzhledem k tomu, že v současné době již většina ředitelů škol SWOT analýzu zná, 

uvádím ji zde „naruby“, jako jeden z nástrojů určených k rozboru strategické pozice školy, 

jehož nedílnou součástí je rovněž sebehodnocení. 

Pod zorným úhlem SWOT analýzy může vedení přehodnotit současné poslání, vizi, cíle a 

úkoly školy a odpovědět si např. na otázky typu: 

 Jak víme, že naše cíle korespondují s vnějším okolím školy? 

 Jsou naše cíle měřitelné? 

 Jsou naše cíle srozumitelné pro všechny pracovníky školy? 

 Lze naše cíle rozložit do dílčích, konkrétnějších cílů? 

 Jsou naše cíle přiměřeně náročné? 

 Jsou naše cíle realizovatelné (dosažitelné)? 

 Potřebují nějakou úpravu? 

 Jsme v současnosti tam, kde jsme chtěli být? 

 Čeho jsme již dosáhli? 

 Které problémy brání dosažení stanovených cílů? 

 Jak by bylo možné je řešit? 

 Je nutné provést změny? 

 Proč a co chceme měnit? 

SWOT analýzu lze v podstatě úspěšně použít pro všechny oblasti, které stanoví vyhláška č. 

15/2005 Sb., tedy pro analýzu podmínek ke vzdělávání, analýzu průběhu vzdělávání –

procesu vyučování a učení, analýzu kultury školy, tj. jakým způsobem škola podporuje žáky, 

spolupracuje s rodiči, a jaká je úroveň mezilidských vztahů ve škole, analýzu výsledků 
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vzdělávání žáků, analýzu řízení školy a kvality personální práce, analýzu úrovně výsledků 

práce školy zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům. Stejně tak 

ji lze úspěšně využít např. pro analýzu marketingu, strategie, managementu, finanční situace, 

vybavenosti školy apod. Vždy to totiž závisí na kritériích, která si stanoví vedení školy. 

Všechny činnosti školy, které probíhají dobře, představují její silné stránky. To co se škole 

nedaří je označováno za slabé stránky. Na silných stránkách by škola měla stavět a slabé 

stránky by se měla snažit odstranit.

3.2.3. Schéma zpracování a využití SWOT analýzy 

- Rozpočtová a kapacitní korekce 

- Opatření, změny a projekty, které je žádoucí realizovat 

- Strategie a rozvaha, jako cestou jít a na co se zaměřit

3.2.3.1.Silné stránky (S) 

- věcné, kapacitní, znalostní atp. 

- přednosti vzdělávací organizace, které napomáhají při obraně proti hrozbám 

nebo při využití příležitostí

3.2.3.2. Slabé stránky (W) 

- věcné, kapacitní, znalostní atp. 

- slabiny vzdělávací organizace,

- ohrožující obranu proti hrozbám 

- nebo využití příležitostí

3.2.3.3. Příležitosti (O)

- objektivní trendy a změny, které je možné nebo bude možné využít k lepšímu 

dosažení cílů vzdělávací organizace

-

3.2.3.4. Rizika - hrozby (T)

- objektivní trendy a změny, které ohrožují nebo budou ohrožovat dosažení cílů 

      vzdělávací organizace
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3.2.4.  Seznamte se strukturou TOWS analýzy 

            Jak z výše uvedeného vyplývá, je TOWS analýza variantou SWOT analýzy. Postup 

podle ní záměrně začíná odhadem budoucích hrozeb a příležitostí, s nimiž je konfrontována 

každá vzdělávací organizace. Jde o vnější faktory (rizika – hrozby či příležitosti), které 

přicházejí z okolního prostředí školy (žáci, rodiče, správní orgány, společnost, stát apod.). 

Tzv. „rizika“ (hrozby) představují faktory vedoucí ke stagnaci, případně až k zániku školy. 

Příležitostmi jsou ty faktory, které poskytují škole šance k rozvoji. Je nutné si uvědomit, že 

stejné prostředí může obsahovat pro jednu školu příležitosti, a pro druhou rizika (hrozby).

Závisí to na odlišnosti jejich managementu zdrojů, procesů a kapacit. Tak např. optimalizace 

škol v kraji může pro některou školu znamenat hrozbu v podobě zavření školy a pro jinou 

příležitost získat kvalitní učitele. 

Na základě identifikace hrozeb a příležitostí je teprve možné určit slabé stránky školy 

a orientovat se na její silné stránky, které mohou podstatně ovlivnit zmírnění hrozeb a 

umožnit využití cenných příležitostí. Tento postup pomáhá eliminovat případný nereálný 

pohled na postavení školy a subjektivní optimismus, který může vyplynout z výsledků 

sebehodnocení při použití SWOT analýzy. Podporuje také strategické uvažování směřující k 

identifikaci a následné realizaci nezbytných opatření. Do nebezpečně rutinních přístupů tak 

pomáhá vnést potřebná inovační opatření. 

Analýza silných a slabých stránek by měla vyústit do posouzení vnitřních zdrojů školy 

(např. kvalita vzdělávacího programu, dovednosti pracovníků, zkušenosti manažerů, finanční 

zdroje, dovednosti vzdělávat a vychovávat apod.). Také by měla odhalit, jak je škola schopna 

fungovat v různých oblastech (např. v oblasti výchovně-vzdělávacího procesu, řízení lidských 

zdrojů, řízení partnerství, řízení financí a účetnictví, v marketingu apod.). 

Struktura TOWS analýzy:

Threats – prognóza hrozeb, 

Opportunities – prognóza příležitostí, 

Weakness – popis slabých stránek a 

Strengths – popis silných stránek
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4. Model excelence EFQM

      Model excelence EFQM vychází z přístupu TQM - Total Quality Management. Při jeho 

používání je uplatňováno sebehodnocení organizace ve všech oblastech její činnosti. Toto 

sebehodnocení je členěno do devíti kritérií, podle kterých se procesy a činnosti v organizaci 

srovnávají s nejúspěšnějšími organizacemi - "Best in class" (benchmarking).

Model EFQM je dynamickým modelem (a analytickým nástrojem), který se zaměřuje 

na růst školy. Vytváří prostor k jejímu zlepšování a integruje do sebe různé prvky řízení. 

Přínosem aplikace modelu excelence EFQM je provedení systematické, komplexní analýzy, 

představující sebehodnocení podle prověřeného modelu. Na základě analýzy si pak škola 

stanoví potřebné prostředky "léčby".

Nezanedbatelným přínosem aplikace uvedeného modelu je otevření dialogu uvnitř 

školy zaměřeného zejména na otázky strategického řízení, na probíhající procesy, silné a 

slabé stránky školy, tj. oblasti, na jejichž projednávání není při běžném chodu čas. 

Sebehodnocením podle modelu excelence EFQM a sepsáním sebehodnotící zprávy si škola 

otevírá řadu možností k diskusi o kvalitě procesu, rozdílnosti přístupu, k výměně dobré 

praxe a zkušeností se školami, které provádějí sebehodnocení podle stejného modelu.

Při aplikaci modelu EFQM škola též zahajuje cestu, na které časem může dosáhnout ocenění 

"Národní cena České republiky za jakost", nebo dokonce "Evropská cena jakosti". 

Obr. 1 Struktura modelu EFQM 

(zdroj: Kvalita  - klíč k úspěch, soubor přednášek)

Model excelence EFQM je rámec založený na devíti kritériích. Ty lze použít pro hodnocení 

pokroku organizace na její cestě k vynikajícím (excelentním) výsledkům v oblastech 
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výkonnosti, zákazníků, lidských zdrojů. Tzv. "vůdcovství" je zde hybnou silou pro politiku a 

strategii, prováděnou konkrétními lidmi, prostřednictvím partnerství, zdrojů a procesu.

5 kritérií vytváří předpoklady pro dobré výsledky. Jejich měření je obsahem zbývajících čtyř 

kritérií. Šipky (viz výše uvedené schéma) zdůrazňují dynamickou podstatu modelu. Ukazují, 

jak inovace a učení pomáhají zlepšovat předpoklady = zdroje, což v důsledcích vede ke 

zlepšeným výsledkům.V případě modelu excelence EFQM platí předpoklad, že škola dosáhne 

vynikajících výsledků za podmínky maximální spokojenosti externích zákazníků (zejména 

žáků), spokojenosti vlastních zaměstnanců a při respektování okolí. Musí však také splňovat 

další požadavky: precizní zvládnutí a řízení procesu, vhodně definované a rozvíjené politiky a 

strategie; propracovaný systém řízení všech druhů zdrojů a budování vztahu - partnerství.

4.1. Kritérium - Vedení

       Je orientováno na to, jak řídící pracovníci rozvíjejí a podporují naplňování vize a poslání, 

rozvíjejí hodnoty nutné pro dlouhodobou a stabilní úspěšnost. Dále se zaměřuje na způsoby, 

kterými jsou tyto hodnoty prostřednictvím vhodných aktivit a chování řídících pracovníků 

začleňovány do života školy. Rovněž jsou sledovány procesy podporující rozvoj systému 

managementu v organizaci, rozvoj vztahu se zainteresovanými stranami i vztahu s vlastními 

zaměstnanci.

Subkritéria:

 Vedoucí pracovníci rozvíjejí poslání, vizi, hodnoty a etiku a jsou vzorem kultury 

výjimečnosti (excelence).

 Vedoucí pracovníci mají osobní zájem o to, aby byl systém managementu organizace 

rozvíjen, uplatňován a neustále zlepšován.

 Vedoucí pracovníci, zákazníci (žáci) a sociální partneři (rodiče, zaměstnavatelé, 

zřizovatel apod.) se vzájemně ovlivňují.

 Vedoucí pracovníci za spoluúčasti zaměstnanců posilují kulturu výjimečnosti 

(excelence) v organizaci.

 Vedoucí pracovníci identifikují a prosazují organizační změny.

4.2. Kritérium - Politika & strategie

       Zde se klade důraz na postupy, jak organizace implementuje své poslání a vizi 

prostřednictvím jasně formulované strategie. Tato strategie je orientovaná na naplňování 

zájmů a požadavků zainteresovaných stran, které jsou rozpracovány do politiky, plánu, cílu a 
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procesu. Podněty pro rozpracování těchto dokumentů přicházejí z různých zdrojů (od 

zákazníků, z interních procesů měření výkonnosti, z benchmarkingu apod.).

Subkritéria:

 Politika a strategie jsou založeny na současných a budoucích potřebách a očekáváních 

zainteresovaných stran.

 Politika a strategie jsou založeny na informacích z měření výkonnosti, z výzkumu, 

vzdělávání a externích souvisejících činností.

 Politika a strategie jsou rozvíjeny, přezkoumávány a aktualizovány.

 Politika a strategie jsou sdělovány a aplikovány prostřednictvím struktury klíčových 

procesů.

4.3. Kritérium - Pracovníci

       Je orientované výhradně na řízení a rozvoj lidských zdrojů, včetně takových aktivit, jako 

jsou řízení a rozvoj znalostí a tvořivého potenciálu zaměstnanců, motivace k týmové práci, 

zmocnění k provádění procesu, komunikace, odměňování, respekt a péče o zaměstnance.

Subkritéria:

 Lidské zdroje jsou plánovány, řízeny a zkvalitňovány.

 Znalosti zaměstnanců a jejich odborné způsobilosti jsou určeny a trvale rozvíjeny

 Zaměstnanci jsou angažováni na prosperitě organizace a jsou na ně delegovány 

příslušné pravomoci (zmocňování).

 V organizaci funguje vnitřní dialog.

 Zaměstnanci jsou odměňováni, respektováni a pečuje se o ně.

4.4. Kritérium - Partnerství & zdroje

       Je orientováno na to, jak organizace mají plánovat a řídit své vnější vztahy postavené na 

principu partnerství, jak mají rozvíjet své vnitrní materiálové, hmotné, finanční i informační 

zdroje v zájmu naplňování politiky a strategie a také v zájmu efektivního vykonávání procesu.

Subkritéria:

 Externí partnerství je řízeno.

 Finanční prostředky jsou řízeny.

 Správa budov, využívání zařízení a materiálu je řízeno.

 Technologické procesy jsou řízeny.

 Využívání a tok informací a poznatku jsou řízeny.
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4.5. Kritérium - Procesy

        Zaměřuje se na navrhování, řízení, udržování a zlepšování všech procesů potřebných k 

naplňování politiky a strategie, uspokojování zákazníků a jiných zainteresovaných stran. Dále 

se orientuje na zvyšování hodnoty produktů dodávaných zákazníkům. Východiskem je 

systémový přístup, potřeby kontinuálního zlepšování apod.

Subkritéria:

 Procesy jsou systematicky navrhovány a řízeny.

 Procesy jsou zlepšovány a podle potřeby inovovány, aby v plném rozsahu vyhovovaly 

zákazníkům a jiným zainteresovaným stranám a přinášely větší efekty.

 Služby (výrobky) jsou navrhovány a vyvíjeny na základě potřeb a očekávání 

zákazníků.

 Služby (výrobky) jsou poskytovány (vyráběny) s patřičným servisem.

 Vztahy se zákazníky jsou řízeny a rozšiřovány.

4.6. Kritérium - Výsledky vzhledem k zákazníkovi

        Zaměřuje se na hodnocení toho, co bylo v organizaci dosaženo s ohledem na potřeby a 

očekávání zákazníků. Jedním hlediskem je samotný pohled zákazníků na organizaci, druhé 

hledisko představuje naplňování interních ukazatelů výkonnosti organizace. Nedílnou 

součástí tohoto hodnocení je i loajalita zákazníků, image organizace apod.

Subkritéria:

Zákazníci - Výsledky: Měřítka vnímání

Zákazníci - Výsledky: Ukazatele výkonnosti

4.7. Kritérium - Výsledky vzhledem k zaměstnancům

       Tyto výsledky jsou závislé na tom, jakým způsobem byly zvládnuty procesy 

identifikované v kritériu 3 - Pracovníci. Jedná se zejména o to, zda bylo kritérium dosaženo 

při zvyšování motivace a spokojenosti zaměstnanců. Opět se berou v úvahu dva pohledy: 

pohledy samotných zaměstnanců a relevantní ukazatele vnitřní výkonnosti organizace.

Subkritéria:

Pracovníci - výsledky: Měřítka vnímání

Pracovníci - výsledky: Ukazatele výkonnosti
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4.8. Kritérium - Výsledky vzhledem ke společnosti

       Toto kritérium je odrazem principu TQM, které definuje nutnost podílet se na 

regionálním rozvoji, vstřícnosti k občanům, šetrnosti při využívání neobnovitelných 

přírodních zdrojů, komunikaci a sdílení informací o výsledcích organizace s okolím. Posuzuje 

se rovněž rozsah externích ocenění organizace 

Subkritéria:

Společnost - výsledky: Měřítka vnímání

Společnost - výsledky: Ukazatele výkonnosti

4.9. Kritérium - Klíčové výsledky výkonnosti

       Excelentní organizace souhrnně měří klíčové prvky své politiky a strategie a zjišťují tak 

dosažené výsledky ve všech zásadních oblastech. Důležité jsou nejenom standardně 

vykazované finanční výsledky, ale i další efekty - např. v oblasti vědomostní, procesu, 

technologie, dodržování právních a jiných norem.

Subkritéria:

 Klíčové výstupy výkonnosti, klíčové ukazatele výkonnosti

5. Postup při zavádění

      EFQM umožňuje vytvořit reálnou představu o fungování managementu školy, odhalit 

silné stránky školy a stanovit prioritní oblasti pro zlepšování. Mezi školami podporuje sdílení 

tzv. "nejlepší praxe" tím, že poskytuje obecnou strukturu pro vytváření a vzájemné 

porovnávání sebehodnotících zpráv. Dále umožňuje, aby vyškolení hodnotitelé mohli na 

základě vytvořených zpráv každoročně posuzovat, čeho škola za rok dosáhla. Sama škola se 

současně může srovnávat s konkurenčními školami. Při aplikaci modelu EFQM je třeba si 

uvědomit, že jeho zavádění je dlouhodobou záležitostí a výsledky se nedostaví hned.

Na otázku "Jaký metodický postup podle modelu excelence EFQM je pro naši školu 

tím správným?" neexistuje jednoznačná odpověď. K dispozici je v podstatě několik 

metodických postupů (metod), které lze kombinovat, či použít každý zvlášť ( dotazník, 

hodnotící seminář, hodnocení metodou formulářů a simulace udělování ceny).

5.1. Metoda dotazníku spočívá v:

 sestavení dotazníku podle modelu EFQM pro pracovníky školy
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 shromáždění a analýza odpovědí - identifikace oblastí s extrémně nízkým či vysokým 

bodovým ohodnocením

 zjištění příčin extrémního (nízkého/vysokého) bodového hodnocení

 formulace závěrů a na jejich základě následné sestavení akčního plánu zlepšování 

školy

5.2. Metoda hodnotícího semináře spočívá v:

 proškolení vybrané skupiny pracovníků podle modelu excelence EFQM

 shromáždění dat (každý pracovník zajišťuje jedno kritérium)

 realizace sebehodnotícího semináře - diskuse týmu nad kritérii

 označení silných a slabých stránek školy

 formulace závěrů a na jejich základě následné sestavení akčního plánu zlepšování 

školy.

5.3. Hodnocení metodou formulářů spočívá v:

 proškolení vybrané skupiny pracovníků podle modelu excelence EFQM;

 shromáždění dat k jednotlivým subkritériím;

 dosažení shody pracovního týmu ve všech 32 subkritériích modelu excelence EFQM,

            používá se formulář, který hodnotí vždy jedno subkritérium z pohledu jeho silných 

           stránek a oblastí pro jeho zlepšování

 zachycuje důkazy, procentuální hodnocení přístupu, aplikaci, přezkoumávání

 předložení výsledků vedení školy

 formulace závěrů a na jejich základě následné sestavení akčního plánu zlepšování 

školy

5.4. Simulace udělování ceny spočívá v:

 proškolení vybrané skupiny pracovníků podle modelu excelence EFQM

 shromáždění dat k jednotlivým subkritériím a osobní dotazování pro sepsání 

sebehodnotící zprávy

 zkompletování sebehodnotící zprávy

 předání zprávy externím hodnotitelům k posouzení

 získání zpětné vazby od externích hodnotitelů

 formulace závěru, na jejich základě sestavení akčního plánu zlepšování školy
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5.5.Výběr standardizovaných nástrojů pro sebehodnocení

Pokud se škola rozhodne využít některý ze standardizovaných nástrojů pro sebehodnocení a 

zajišťování kvality, měla by zvážit následující skutečnosti: 

 Zaprvé je zapotřebí si uvědomit, že nástroje pro sebehodnocení jsou vždy jen 

podpůrné vodítko pro reflexi a vlastní hodnocení školy (v oblasti vnitřní atmosféry, 

porozumění vstupům, procesům, výstupům vzdělávání a výchovy – porozumění tomu, 

co se ve škole děje). Vzhledem k tomu, že škola je živý, neustále se měnící 

organismus, je zřejmé, že žádný z existujících nástrojů nemůže zajistit zcela přesný 

popis a analýzu stavu, v jakém se organizace nachází. 

 Cest, jak zajistit z pohledu teorie řízení škol kvalitní vzdělávání a výchovu, je mnoho, 

záleží pouze na tom, kterou z nich si škola zvolí jako odpovídající pro dosažení 

vlastních stanovených cílů. Při rozhodování o výběru nástrojů pro sebehodnocení a 

zajišťování kvality je podstatné především hledisko jejich účelnosti. Některé škole 

může pomoci zavedení normy ČSN EN ISO 9001:2001, jiné stačí provést SWOT 

analýzu. Škola se také může rozhodnout, že použije náročnější, návodný nástroj –

model CAF, nebo že ji vyhovuje nejnáročnější, a proto bude aplikovat model 

excelence EFQM. 

 Velmi důležité je, že porozumění nástrojům kvality je dlouhodobým procesem a 

probíhá postupně. Na základě zahraničních zkušeností lze konstatovat, že jde o proces 

trvající řadu let. Například finští představitelé škol, kteří zavedli systém řízení školy 

podle normy ISO 9001:2000, aplikovali model excelence EFQM, tvoří strategii školy 

pomocí Balanced scorecard a své manažerské a profesní kompetence rozvíjejí pomocí 

360° zpětné vazby, potvrzují, že se učí „kvalitě“ již 7 let a stále se jedná o 

nedokončený proces. Shodují se však vždy v tom, že při aplikování nástrojů 

sebehodnocení je třeba především jednat uměřeně a rozumně (tzv. používat selský 

rozum). 

 Naučit se pracovat se sebehodnotícími nástroji vyžaduje vynaložení určitého úsilí a 

jistou „řemeslnou“ zručnost jako při práci s jakýmkoliv jiným nástrojem. Proto se není 

třeba obávat, pokud pracovníci školy nebudou na základě prvního prostudování 

metodiky ISO/IWA 2:2003, modelu excelence EFQM, nebo modelu CAF apod. vědět, 

jak přesně určitý nástroj sebehodnocení uchopit. 
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Obecně platí, že pokud se škola rozhodne aplikovat některý z nástrojů pro sebehodnocení a 

řízení kvality, měla by postupovat v následujících krocích: 

1. Rozhodnutí vedení školy věnovat se řízení kvality 

2. Seznámení s nástroji pro řízení kvality (CAF, EFQM, CQAF, ISO, jiné nástroje) 

3. Společné stanovení cíle toho, co by zajišťování kvality mělo škole přinést 

4. Výběr vhodného nástroje 

5. Rozhodnutí, kdo se bude ve škole věnovat zajišťování kvality – vybrání členů týmu

6. Sestavení plánu pro řízení kvality pomocí vybraného nástroje 

7. Shromáždění podkladů, dat apod. 

8. Provedení sebehodnocení a použití dotazníků 

 zkompletování informací

 diskuse

 bodování 

9. Analýza dílčích výsledků 

10. Nalezení shody všech členů týmu o jednotlivých kritériích, oblastech sebehodnocení +       

zaznamenání výsledků debat 

11. Zformulování závěrů (výstupem je např. sebehodnotící zpráva, příručka jakosti apod.) 

12. Sestavení akčního plánu zlepšení 

13. Realizace úkolů a návrhů vyplývajících z akčního plánu zlepšení 

14. Zhodnocení procesu zajišťování kvality 

15. Po určitém čase (po roce, či dvou letech) zopakování procesu od bodu 3 

Jak vyplývá z posledního kroku, sebehodnocení se časem stane součástí trvalé spirály 

(případně šroubovice), kde se vybrané činnosti neustále opakují a prohlubují: sebehodnocení 

– analýza, plán zlepšení, realizace plánu, zhodnocení realizace. Zde by nemohlo platit: 

„probrat, zkusit, zapomenout“, ale rozhodujícím se stane: „probrat, zkusit, poučit se a zlepšit“. 

Sebehodnocení pak bude plnit funkci základního principu rozvoje školy a v konečném 

důsledku povede k proměně školy v „učící se organizaci“ 

6. Etapy zpracování vlastního hodnocení

6.1. Příprava

       Přípravná etapa by měla být záležitostí ředitele školy. Ten by měl na poradě zaměstnanců 

školy (nemusí být přítomni jen pedagogové, neboť vlastní hodnocení školy by se mělo 
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dotýkat všech oblastí života školy) vysvětlit podstatu vlastního hodnocení a jeho cíle. 

Nelehký úkol nastane v okamžiku, kdy ředitel školy musí přesvědčit co nejvíce zaměstnanců 

školy o tom, že vlastní hodnocení není jen formální záležitostí, kterou ukládá nějaký předpis, 

ale že to může být činnost pro školu prospěšná. Ředitel školy by měl v souladu s vyhláškou č. 

15/2005 Sb. seznámit přítomné s návrhem struktury vlastního hodnocení školy a ještě před 

vlastní poradou získat a na poradě pak představit užší pracovní tým koordinátoru, kteří budou 

během celého procesu vlastního hodnocení školy pomáhat organizovat. Měli by to být 

členové širšího managementu školy, případně schopní a ochotní učitelé, maximálně 8 až 10 

osob (v případě školy s 60 až 80 zaměstnanci), v případě malé školy doplní ředitele v týmu 

jeho zástupce, případně výchovný poradce. Ředitel by měl určit kompetence koordinátoru, 

zodpovědných za monitorování jednotlivých oblastí (viz níže). Na uvedené poradě ředitel 

školy přítomné také seznámí s harmonogramem vlastního hodnocení školy. Protože by k 

projednání výše uvedeného mělo proběhnout na pedagogické radě do konce září školního 

roku, v němž se má vlastní hodnocení školy uskutečnit, nabízí se provést uvedené 

informování na úvodní (rozšířené) pedagogické radě.

6.2 Monitorování (sběr a třídění informací)

      V první fázi vlastního hodnocení školy jde o zajištění dostatku potřebných informací. 

Koordinátoři, zodpovědní za jednotlivé oblasti, by měli s učiteli (zaměstnanci) dohodnout, 

které informace kdo bude shromažďovat: kdo se zaměří např. na informace o zaměstnanosti 

(resp. nezaměstnanosti) v regionu, kdo bude sledovat populační křivku v regionu, kdo 

provede určitou anketu mezi žáky školy, kdo mezi rodiči, kdo provede analýzu úspěšnosti 

absolventů školy, kdo se bude zabývat pedagogickou dokumentací školy atd. Užší řídící tým 

může učitelům pomoci s určením zdrojů informací, kterými mohou být:

a) pedagogická dokumentace (učební plány, osnovy apod.)

b) ankety a dotazníky (žákům, učitelům, absolventům, rodičům)

c) rozhovory,  pozorování

e) písemné poklady (posudky, hodnocení, inspekční zprávy, kronika školy apod.) 

f) vnitřní statistické ukazatele (počty uchazečů o studium, studijní výsledky apod.)

g) vnější statistické ukazatele, demografické faktory problematika zaměstnanosti spádové 

oblasti

h) externí zdroje (materiály školských orgánů, úřadů práce, obcí apod.) 

i) informace získané z regionálních či jiných medií
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Ředitel školy by měl průběžně sledovat práci jednotlivých pracovních skupin, práci 

koordinátorů, společně s nimi může již průběžně získané informace třídit, může některé 

nepotřebné informace vyřadit, případně stanovit nutnost získat dodatečné informace. 

6.3 Analýza informací

      Vlastní analýza získaných informací by měla být záležitostí nejužšího a zodpovědného 

týmu koordinátorů. V závěru by měl např. "s využitím SWOT analýzy určit silné a slabé 

stránky školy, příležitosti a hrozby. Výsledkem činnosti v této etapě by měla být pracovní 

verze sebehodnotící zprávy.

6.4 Předložení pracovní verze zprávy a diskuse

      Pracovní verzi sebehodnotící zprávy předloží nejužší vedení školy např. na úvodní 

pedagogické radě v následujícím školním roce. Ředitel školy by měl vyprovokovat diskusi 

nejen v pedagogickém sboru, ale i v různých poradních orgánech školy, všechny připomínky 

by měly být zaznamenány a případně do konečné verze zakomponovány.

6.5 Kompletace a závěrečná redakce analýzy

      Konečnou podobu sebehodnotící zprávě by měl dát ředitel školy s přihlédnutím k 

připomínkám z veřejné diskuse. Vlastní hodnocení školy se podle vyhlášky č. 15/2005 Sb. 

projedná na pedagogické radě do 31. října.

6.6. Možné chybné kroky při vlastním hodnocení školy

       Vlastní hodnocení školy nesmíme provádět bez důkladné přípravy. Pokud přípravu 

ošidíme, může se stát vlastní hodnocení záležitostí pouze několika členů pedagogického 

sboru, ne-li jen ředitele školy. To by byla druhá zásadní chyba. Do celého procesu je potřeba 

"zatáhnout' co nejvíce lidí. Tím tak vzniká větší pravděpodobnost, že se s celým procesem 

ztotožní více osob. Výsledek tak bude objektivnější a celé vlastní hodnocení školy nebude jen 

formální záležitostí. Vytváří se tak i větší prostor pro diskusi nad závěry vlastního hodnocení 

školy. Některé pracovníky školy stačí v tomto zájmu pověřit ve fázi monitorování jen nějakou 

drobností, např. ,,zjisti na úřadu práce vývoj nezaměstnanosti v regionu"). Závažnou chybou 

by také bylo provedení vlastního hodnocení školy ve velmi krátkém časovém úseku. 

Vyhláška č. 15/2005 Sb. přitom napovídá, že celý - proces by měl trval minimálně jeden rok. 

Pokud vedení školy nepřipraví reálný harmonogram, může to dopadnout také tak, že se 
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vlastní hodnocení školy "ušije horkou jehlou" na poslední chvíli. V takovém případě by šlo 

jen o formální záležitost.

Vyhláška č. 15/2005 ze dne 27. prosince 2004 stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, 

výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. V části čtvrté –vlastní hodnocení školy- se v § 8 

stanoví rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy a v 

§ 9 se stanoví pravidla a termíny vlastního hodnocení. 

Vlastní hodnocení školy se zpracovává za období jednoho nebo dvou školních roků. 

Návrh struktury vlastního hodnocení školy projedná ředitel s pedagogickou radou nejpozději 

do konce září školního roku, v němž se má vlastní hodnocení školy uskutečnit. Vlastní 

hodnocení školy se projedná v pedagogické radě do 31. října následujícího školního roku.

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy jsou vždy:

a) podmínky ke vzdělávání

b) průběh vzdělávání

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

žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání

d) výsledky vzdělávání žáků a studentů

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

pracovníků

f) úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a 

ekonomickým zdrojům

7. Vlastní hodnocení školy - SWOT analýza 

     V kapitole 6 a 7 popisuji ve zkrácené formě sebehodnocení školy  při SWOT analýze a 

modelu EFQM, a porovnáním těchto dvou postupů získáme informace o kladech a záporech 

obou modelů. 

Provádění analýzy  SWOT na našich školách, které realizují marketingové řízení, je 

samozřejmostí. Analýza SWOT se stává součástí evaluačních, resp. sebeevaluačních procesů. 

Význam analýzy SWOT na našich školách můžeme tedy spatřovat ve dvou úrovních: 

a) analýza SWOT jako nástroj marketingového řízení školy

b) analýza SWOT jako metoda hodnocení kvality školy (evaluace, resp. sebeevaluace 

školy)
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Vedení školy provádí analýzu SWOT, jestliže se např. zamýšlí nad svým posláním, 

formuluje záměry a strategii školy, personální koncepci nebo vyhodnocuje efektivitu své 

propagační činnosti. Činí tak většinou v současnosti bez odborné či metodické průpravy, 

mnohdy si ani neuvědomuje, že některé kroky této analýzy vlastně provádí. Asi bychom 

nenašli školu, ve které by ředitel nesledoval demografický vývoj v regionu, vývoj 

zaměstnanosti,  reference o škole,  politické, legislativní nebo technologické vlivy, 

konkurenční prostředí, ve které by ředitel nevyhodnocoval stav aprobovanosti pedagogického 

sboru, informačního systému školy, množství a kvalitu didaktické techniky a pomůcek apod. 

Cílem analýzy SWOT je na základě analýzy vnějších a vnitřních zdrojů školy formulovat 

silné (Strengths) a slabé (Weaknesses) stránky školy a příležitosti (Opportunities) a hrozby 

(Threats) školy.  Analýza SWOT není samoúčelnou činností. Výsledkem analýzy je:

a) získání informací pro vlastní rozhodování

b) získání podkladů pro formulování strategické (marketingové) koncepce školy, která 

zahrnuje formulování poslání (vize) školy, dlouhodobých a krátkodobých cílů školy a 

vlastní koncepce rozvoje školy

c) získání podkladů pro evaluaci, resp. sebeevaluaci

d) získání podkladů pro změnu práce školy

Důležité

V praxi se při analýze SWOT  lze setkat s několika chybnými kroky:

 analýza proběhne bez důkladné přípravy

 analýza proběhne ve velmi krátkém časovém úseku 

 analýza je záležitostí pouze několika členů pedagogického sboru

7.1. Charakteristika školy

              Střední průmyslová škola automobilní Střední odborné učiliště automobilní Holice 

bylo zřízeno ke dni 1.ledna 1999 na základě dodatku MŠMT ČR č.j. 34 577/98 – 21 ze dne 

16.12.1998 ke zřizovací listině ze dne 7.dubna 1997, č.j. 17 550/97 – 60 z původně zřízené 

Integrované střední školy automobilní a Středního odborného učiliště dopravního, které bylo 

zřízeno Ministerstvem vnitra ČR k 1.lednu 1991 na základě zřizovací listiny č.j. MH/2 – 12 

512/ 1612/ 91. Vznik učiliště pro potřeby osobní a nákladní dopravy je na počátku roku 1950.

Od 1.dubna 2001 přešla zřizovatelská funkce k příspěvkové organizaci Střední 

průmyslová škola automobilní a Střední odborné učiliště automobilní, Holice, Nádražní 301 
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na Pardubický kraj ( Č.j.: KrÚ/ KH 907. 10/ 2001). Od 1.1.2006 došlo ke změně názvu školy 

na Střední škola automobilní Holice. Škola se nachází přibližně ve 25 km vzdálenosti od dvou 

krajských měst – Pardubic a Hradce Králové.

7.2. Podmínky ke vzdělávání  - vnitřní podmínky

7.2.1. Zařízení a technologie, informační systémy

Škola má 8 odborných učeben z celkového počtu 17 učeben. Toto číslo je poměrně 

vysoké, ale je nedostatečné. Škola je  vybavena zařízením a technologiemi na dobré úrovni. 

Vedení školy pravidelně obměňuje např. vybavení nábytkem, doplňuje didaktickou techniku.  

Všichni pracovníci školy vedou žáky k šetrnému zacházení s vybavením školy. Osvědčilo se, 

že pokud žáci pracují v příjemném prostředí, snižuje se u nich tendence devastovat majetek 

školy. Škola je v dostatečné míře vybavena výpočetní technikou. Ve škole jsou dvě učebny 

VT. Všechny počítače jsou celodenně připojeny k internetu. Ubytovaní žáci mají v době 

svého volna přístup k VT.

Součástí areálu školy jsou 3 budovy, ve kterých jsou umístěny dílny pro odborný výcvik 

a praxi. Součásti školy je také areál v Dolní Rovni, který se postupně začíná využívat pro 

potřeby školy. Vyučuje se zde autoškola a je zde zřízeno školicí středisko.

Součástí školy jsou 2 domovy mládeže. Silnou stránkou je možnost volby ubytovaných 

žáků mezi 2 – 4 lůžkovými pokoji. Pro ubytované žáky je zajištěno celodenní stravování, 

neubytovaní mohou využít přesnídávku a oběd, zaměstnanci oběd nebo večeři (vychovatelé).

Stravování je poskytováno ve vlastním stravovacím zařízení pro žáky a zaměstnance v 

hlavní činnosti.

Škola má vypracovaný ICT plán, který byl aktualizován v červnu 2007. Škola se musí 

zaměřit na využívání ICT i mimo předměty výpočetní technika a práce s počítačem. Problém 

využívání ICT i v jiných předmětech vyplývá z prostorových důvodů. Ve škole již nejsou 

prostory, ve kterých by se např. zařídila další jazyková učebna, studovna. Nedostatečné 

využívání ICT v jiných předmětech je slabou stránkou školy.

7.3. Systémy hodnocení kvality

Pro hodnocení kvality vzdělávání existuje značné množství metod: od pozorování, přes 

hospitace, ankety až po komplexní inspekci. Hodnocení kvality práce školy ve sledovaném 

období provedl jednak zřizovatel- Pardubický kraj, jednak ČŠI. Závěry pro školu byly vesměs 

kladné. Kontroly nenašly žádné zásadní chyby, které by mohly ovlivnit chod školy.
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Kvalita práce pedagogických pracovníků je hodnocena především hospitacemi, 

pozorováním a individuálními pohovory. Jako velmi přínosné se ukázaly právě individuální 

pohovory s pedagogickými pracovníky. Velmi vhodné by bylo s pracovníky hovořit 

každoročně, ale z časových důvodů se tato potřeba ukázala jako nereálná.

Hodnocení kvality ze strany žáků probíhá formou žákovského parlamentu, který se 

schází pravidelně jedenkrát měsíčně. Během schůzky parlamentu se sejdou delegovaní 

zástupci tříd s vedením školy. Ukazuje se, že žáci plně nedoceňují přínos práce školního 

parlamentu, kdy se setkávají s vedením školy.

7.4. Řízení školy

       Během přípravy na autoevaluaci školy jasně vyplynulo, že ve škole jsou známy společné 

cíle, je známa strategie školy, pracovníci jsou ztotožněni se školou, ve škole fungují 

předmětové komise, existuje důvěra ve vedení školy, pracovníci mají dostatečný prostor pro 

svůj rozvoj…, ale velkým problémem je komunikace mezi pracovníky. Vzhledem k pracovní 

vytíženosti pedagogů je malý prostor k pracovním setkáním, mluvení o problémech 

odborných, ale i pedagogických. To se ukazuje jako slabá stránka školy, kterou se snaží 

vedení školy řešit organizací setkání všech pracovníků po pracovní době mimo prostor školy.

7.5. Průběh vzdělávání

       Školní vzdělávací program je koncipován tak, aby odpovídal potřebám praxe. Škola 

spolupracuje se sociálními partnery. Žáci učebních oborů sou přihlášeni do jednotného zadání 

závěrečné zkoušky. Členem zkušební komise je také odborník z praxe. Odborník z praxe se 

rád zúčastní ZUZ, ale je problematické zjistit jeho názor na úroveň ZUZ, protože respektuje 

požadavky NUOV. Žáci, kteří projdou jednotným zadáním ZUZ, získají certifikát, který je 

platný v celé Evropské unii. V průběhu studia se žáci seznamují s ekologickým chováním. 

Zde nejsme zcela úspěšní, je velmi těžké v žácích pěstovat vztah k životnímu prostředí. Zde 

jsou velmi cenné zkušenosti žáků ze stáže v Rakousku, protože tam je uzákoněn zákon o 

třídění odpadu, a stážisté ve třídách prezentují svoje poznatky. 

Škola nabízí nepovinné předměty – pro maturitní obory anglický jazyk a matematiku. O 

tyto předměty mají zájem ti žáci, kteří chtějí jít studovat vysokou školu. Nebezpečí výuky 

těchto předmětů spočívá v tom, aby se nestaly pouhou přípravou k ústní maturitní zkoušce, 

ale aby žáky skutečně obohacovaly a připravovaly na vyšší vzdělání.
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7.6.  Vnitřní a vnější vztahy

         Spolupráce s rodiči je nedílnou součástí správného fungování každého školského 

zařízení, neboť rodiče jsou v podstatě zákazníky, kteří si u nás objednávají službu – vzdělání 

svých dětí. Postoj rodičů ke škole spoluvytváří postoj žáků ke škole a její hodnocení. 

S rodiči v podstatě spolupracujeme ještě před nástupem jejich dětí do školy – formou burz 

škol, dnů otevřených dveří, návštěvami na základních školách apod.  Při takovýchto akcích se 

rodiče i žáci setkávají s našimi zaměstnanci, s vedením školy, navštěvují naše prostory, jsou 

jim k dispozici naše materiály. Rodiče mají také k dispozici konzultace s vedením školy či 

s kýmkoli z pedagogických pracovníků a mohou si tak utvářet pohled na školu.

S rodiči našich žáků se velmi rádi setkáváme při významných školních dnech jejich 

dětí – mám na mysli začátek docházky do naší školy, předávání maturitních vysvědčení či 

výučních listů. Vzhledem k tomu, že v životě celé rodiny jsou tyto dny velmi důležitými 

událostmi, klademe na ně velký důraz a vše probíhá v slavnostním duchu s patřičnými 

náležitostmi.

Rodiče  mají k dispozici také třídní schůzky či konzultace s učiteli, ty probíhají 

obvykle 2 – 3 krát do roka. Kromě toho se mohou rodiče ohlásit samozřejmě i v jiný termín a 

konzultovat prospěch, chování či výchovné problémy v jiných termínech po celý rok. 

K dispozici je jim vedení školy, výchovná poradkyně, protidrogová preventistka, vychovatelé, 

učitelé i učitelé odborného výcviku. Dále můžeme žákům i rodičům nabídnout vyšetření či 

konzultace v PPP Pardubice, s kterou naše škola úzce spolupracuje a která má své odloučené 

pracoviště v Holicích.

Své zástupce si samozřejmě rodiče volí i do Školské rady a do vedení Sdružení rodičů 

a žáků. Rodiče se také mohou zúčastnit všech akcí školy, které se pořádají pro širší veřejnost. 

Máme zkušenost, že se tak opravdu děje a rodiče jsou vítanou součástí  takovýchto akcí.

Podle dotazníkového šetření převažuje u rodičů našich žáků pozitivní postoj ke škole. 

Celých 84 % rodičů se domnívá, že škola určitě nebo pravděpodobně zajišťuje dobrou úroveň 

vzdělání, ze zbývajících 16 % ovšem  9% rodičů nedokáže tento stav posoudit.

87 % rodičů souhlasí s tím, že škola zajišťuje zdravé a bezpečné prostředí. Většina rodičů 

(81%) se cítí ve škole vítána. Ale pouze 18 % rodičů má pocit, že by měli reálnou možnost 

ovlivňovat chod školy a rozhodovat o její budoucnosti. Velmi zajímavým ukazatelem je 

důvod, proč se rodiče rozhodli pro výběr Střední školy automobilní pro své dítě. Pro 36 % 

rodičů byl rozhodující dojem z osobní návštěvy školy, u 21% sehrála roli pověst školy, u 12% 

prezentace školy na  veřejnosti, u 9% dopravní dostupnost, u 7% doporučení jiných rodičů, u 

zbývajících rozhodovaly další faktory. Z uvedeného vyplývá, že rodiče hodnotí školu jako 
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takovou v celku pozitivně, zamyslet bychom se možná měli nad možností zapojit rodiče více 

do spolurozhodování v některých oblastech pro ně důležitých.

7.7. Výsledky vzdělávání žáků a studentů

Každoročně ve škole probíhá přijímací řízení, kterému  předchází prezentace školy na 

burzách středních škol. Škola využívá této příležitosti k seznámení adeptů s historií a 

současností školy, s obory, perspektivou uplatnění po ukončení školy, s možnostmi dalšího 

vzdělávání prostřednictvím nástavbového studia či stáží v zahraničí. V neposlední řadě také 

k pozvání k osobní návštěvě školy ve speciálně stanovených dnech otevřených dveří. Při 

přijímacím řízení je již po několik let v prvé řadě rozhodující dosažený celkový průměr 

známek na konci 8. třídy a v 1. pololetí 9. třídy. Do učebních oborů jsou žáci přijímání bez 

přijímacích zkoušek na základě výběrového řízení (bodové ohodnocení) a pro studijní obory 

jsou žáci přijímáni na základě získaných bodů z prospěchu základní školy (stejné období) a 

písemných přijímacích zkoušek.

Níže uvedený graf ukazuje, že škola nemá problémy se získáním studentů a žáků ke 

studiu. V posledních třech letech škola naplňuje třídy stále stejným počtem žáků. Stabilní 

zájem o školu považujeme za silnou stránku školy.

Přijatí studenti po rocích
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7.8.  Úroveň výsledků práce školy

Silné stránky Slabé stránky

- Kvalitní pedagogický sbor, (odbornost,   

  zkušenosti, kreativita, stabilita)

- Dobré klima školy(vztahy mezi pedagogy,  

   pedagogy a žáky)

- Dobrá dopravní obslužnost

- Vybavenost pracovišť

- Schopnost čerpat finanční prostředky 

   z mimorozpočtových zdrojů

- Důvěra ve vedení školy

- Skladba pedagogického sboru-vyšší věková 

    hranice

- Nedostatek finančních prostředků (investice, 

   platy)

- Nedostatek učeben (tělocvična, studovna, 

    jazyková učebna, učebna PC)

- Nedostatečná autonomie

Příležitosti Rizika, hrozby

- Spolupráce se sociálními partnery(odborná    

    praxe,výcvik)

- Domácí a mezinárodní kontakty se školami

- Podpora kreativity pedagogického sboru 

   (projekty školy)

- Další zlepšení vybavení školy

- Prezentace školy(tisk,rozhlas,propagační akce)

- Nedostatek pracovníků v automobilním   

    průmyslu(výroba aut, automechanici,řidiči)

- Stálý zájem o školu ze strany žáků ZŠ

- Prodlužování délky života, ta zvyšuje zájem o 

   studium i u starších lidí

- Zapojení do celoživotního vzdělávání

- Rychle reagovat na změny prostředí

- Zpřístupnění informací široké veřejnosti

- Konkurenční školy v regionu (stejné obory)

- Demografický vývoj (úbytek dětí)

- Tlak na získání maturity(obecně se hlásí žáci  

   s horšími výsledky ze ZŠ)

- Nízký zájem žáků o učební obory

- Posilování všeobecného vzdělávání oproti   

   odbornému

- Nízké platy Pardubického kraje

Tab. č.1 Úroveň výsledků práce školy    
zdroj. Autoevaluace SŠA Holice

Školu musíme chápat jako subjekt, který se v tržním prostředí musí chovat tržně a 

efektivně. Management školy musí provádět průběžně změny, které vedou k efektivnějšímu 

řízení, předávání informací, ke zpřístupnění informací široké veřejnosti a především klientům 

školy. Management se nesmí bát měnit zaběhlé školské postupy a stereotypy.

Analýzu SWOT by vedení školy nemělo uskutečňovat izolovaně od jiných procesů a 

metod hodnocení kvality školy. Naopak, analýza SWOT by měla být součástí širšího procesu, 
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zejména procesu sebehodnocení kvality (sebeevaluace, autoevaluace) školy. Autor 

příspěvku ve funkci ředitele školy stál v čele sebeevaluačního týmu a jeho pracoviště prošlo 

evaluací (projekt evaluace vyššího odborného studia EVOS), jako člen komise měl možnost 

být přítomen evaluace několika škol. Ve všech případech byla základem evaluace a 

sebeevaluace analýza SWOT.

8. Model EFQM

      V případě modelu excelence EFQM platí předpoklad, že škola dosáhne vynikajících 

výsledků za podmínky maximální spokojenosti externích zákazníků (zejména žáků), 

spokojenosti vlastních zaměstnanců a při respektování okolí. Musí však také splňovat 

požadavky, jako jsou - precizní zvládnutí a řízení procesů, vhodně definované a rozvíjené 

politiky a strategie, propracovaný systém řízení všech druhů zdrojů a budování vztahů –

partnerství.

8.1. Vedení lidí

        Je orientováno na to, jak řídící pracovníci rozvíjejí a podporují naplňování vize a poslání, 

rozvíjejí hodnoty nutné pro dlouhodobou a stabilní úspěšnost. Dále se zaměřuje na způsoby, 

kterými jsou tyto hodnoty aplikovány prostřednictvím vhodných aktivit a chování řídících 

pracovníků do života školy. Rovněž jsou sledovány procesy podporující rozvoj systémů 

managementu v organizaci, rozvoj vztahů se zainteresovanými stranami i vztahů s vlastními 

zaměstnanci.

8.1.1. Vedoucí rozvíjejí posláni, vizi, hodnoty a etiku a jsou vzorem kultury excelence

           Ve škole existuje jasná funkční organizační struktura, jsou stanoveny v náplních práce 

pracovníků jejich pravomoce a jejich delegování. Pracovníci jsou motivování nenárokovými 

složkami platu za nadstandardní plnění úkolů. Ve škole je podporována kreativita a 

inovativnost. Pokud pedagogičtí pracovníci mají zájem na účasti v projektech stážích, tak je 

vítána. Zaměstnanci spolupracují na základních dokumentech školy jako je evaluace, školní 

kurikulum, tvorba školních vzdělávacích programů. Jsou motivování při tvorbě projektů nejen 

finančně, ale dochází ke zlepšování pracovních podmínek, vybaveností. Jsou zainteresování 

na dalších aktivitách ve školicím středisku. Při výběru vedoucích pracovníků je prováděno 

výběrové řízení (osobní pohovor na základě stanovených kriterií, užší výběr – osobnostní 

zjištění a následně výběr pracovníků). Standardně vypsáno výběrové řízení a pohovor 

( zástupce pro jednotlivý úsek a ředitele).
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8.1.2. Vedoucí se osobně podílejí na tom, aby byl systém managementu organizace 

rozvíjen, uplatňován a neustále zlepšován

Je jasně stanovena funkční organizační struktura, stanoveny pravomoce a náplně 

práce. Jednotlivé úseky mají své zástupce ve vedení školy, aby byla zabezpečeno předávání 

informací a řešení problémů. V Dlouhodobém záměru školy je vytyčena její strategie a na 

začátku každého roku jsou stanoveny základní úkoly pro daný školní rok. V organizačním 

řádu jsou dány systémy pro řízení, náplně a pravomoce. 1 x za 14 dní probíhá porada vedení, 

kde jsou stanoveny základní úkoly organizace, pravidelně jsou vyhodnocovány a doplňovány. 

Jsou stanoveny konkrétně na pracovníky a čas splnění úkolů. Tyto úkoly jsou dále 

rozpracovávány do porad vedení na jednotlivých úkolů. Ředitel školy se zúčastňuje těchto 

porad dle potřeby. Z těchto porad jsou zápisy, které jsou na serveru školy. Veškeré základní 

dokumenty jsou zveřejňovány na serveru školy I:/Sdílené.

8.1.3. Vedoucí se vzájemně ovlivňují s partnery a představiteli společnosti

          Vedení školy pravidelně jedná se sociálními partnery (Škoda auto a.s., Iveco 

CzechRepublic, RenaulTruck, Peugeot, autoservis Dubina atd.), vyhodnocuje tato jednání a 

pokouší se na ně reagovat. Pravidelně dochází ke kontrolám u sociálních partnerů. Škola má 

partnery nejenom v rámci regionu, ale i partnery strategické v profesích, které vyučuje. 

Stěžejní  partnerství jsou vyhodnocována 1 x ročně při pracovních setkáních. Škola 

spolupracuje se školami a partnery v zahraničí (Francie, Rakousko, Maďarsko, Slovensko, 

Finsko). Je navázán kontakt na spolupráci s Čínou. Tato spolupráce je nejenom v rámci výuky 

ve škole, ale i srovnávání úrovně žáků pracujících ve firmách. Škola je členem Hospodářské 

komory Hradec Králové, členem Asociace dopravních a servisních firem, členem Česmad 

Bohemia. Pravidelně se účastní na setkání těchto asociací a seznamuje pracovníky těchto 

asociací se strategickými záměry školy, dalšími aktivitami např. vzdělávání řidičů kamionové 

a autobusové dopravy (pořádání konferencí). Škola je zapojena do projektu NÚOV –

Jednotné zadávání učňovských zkoušek  pro vyučované obory na škole a pro obor 

autoelektrikář je spoluautorem tohoto zadání. Škola aktivně vystupuje na konferencích 

k dalšímu vzdělávání a celoživotnímu učení (Kroměříž, ÚP Pce, Česmad Bohemia, ADSSF).

8.1.4. Vedoucí spolu s pracovníky v organizaci posilují kulturu excelence

          Zaměstnanci jsou pravidelně seznamováni se změnami (na poradách úseků, 

pedagogických radách). Jsou společně řešeny jak vnitřní tak vnější změny v organizaci. Jsou 

vyhodnocovány 1 x ročně výsledky vzdělávání na pedagogických radách. Dlouhodobý plán 
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rozvoje školy je inovován na poradách vedení z podkladů zaměstnanců školy. Škola má 

zpracovánu SWOT analýzu silných a slabých stránek. Při tvorbě ŠVP jsou zřízeny pracovní 

týmy, kde pracovníci mají možnost řídit změnu a být na ni výrazněji zainteresováni. 

8. 2.Politika a strategie

       Zde se klade důraz na postupy, jak organizace implementuje své poslání a vizi 

prostřednictvím jasně formulované strategie. Tato strategie je orientovaná na naplňování 

zájmů a požadavků zainteresovaných stran, které jsou rozpracovány do politiky, plánu, cílu a 

procesu. Podněty pro rozpracování těchto dokumentů přicházejí z různých zdrojů (od 

zákazníků, z interních procesů měření výkonnosti, z benchmarkingu apod.).

8.2.1. Informace o trhu a jeho segmentech

 základní školy     - seznamy škol, výběr škol podle zájemců o studium ze ZŠ

 servisy                 - mapování vhodných servisů

 partnerské školy  - mapování vhodných škol 

 demografické tendence vývoje – materiály MŠMT, Českého statistického úřadu, 

Evaluace školy účast ředitele školy  nebo zástupců vedení školy na aktuálních 

konferencích např. konference Národního ústavu odborného vzdělávání.

8.2.2. Identifikování,chápání a předjímání potřeb

8.2.2.1. Koncepce školy –

 Dlouhodobý  plán rozvoje školy 

 Zápisy z porad ředitelů organizací zřízených Pardubickým krajem

 Organizační plán školy na jednotlivých úsecích 

 Základní školy - burzy škol

 Organizační zajištění na burzách škol

 Vyhodnocení burz na poradách vedení 

 Nábor na jednotlivých školách- viz. Organizační zajištění

 Dny zručnosti (pro žáky ZŠ)

 Servisy

 Odborné konference

Partnerské školy-  Francie-Guer a Paříž , Rakousko-Eggenburg, Finsko-Porvoo, Maďarsko-

Győr, Slovensko-Bratislava
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8.2.2.3. Účast na projektech 

 Projekty směrem k ESF (Socrates,Leonardo,Comenius)

 Projekty směrem k zřizovateli (Krok za krokem)

 Projekty Státního fondu životního prostředí Ministerstva životního prostředí

 UNIV (IQ auto)

 NUOV –Jednotné zadávání učňovských zkoušek

 Centra celoživotního vzdělávání Pardubického kraje

 Města (Protidrogová prevence)

 Školicí středisko - projekt „Školící a rekvalifikační centrum autoopravárenství, 

dopravě a logistice“ (VŠS)

8.2.2.4. Analyzování externího image, výkonnosti, odborné způsobilosti

 Hodnocení ze servisů                             

 Zahraniční stáže, studia                   

 Spolupráce s městem

 Účast zástupců města na - slavnostním vyřazení studentů

 Spolupráce s Gymnáziem E. Holuba  - dohoda o spolupráci

 Spolupráce s Kulturním domem Holice - seznam akcí

 Spolupráce s Automotoklubem Holice  - dohoda o spolupráci 

 Spolupráce s TJ Sokol Holice - dohoda o spolupráci  

 Informace do Holických novin - publikované články (archiv)

 Informace do odborného tisku -  publikované články (archiv)

 Úspěšnost v získávání dotací a grantů - přehled přidělených grantů    

 Výsledky v soutěžích v matematice, SOČ

 Sportovních soutěžích, Automechanik junior - výsledkové listiny

 Účast na projektu Maturita nanečisto (Cermat)  - celorepublikové vyhodnocení

 Servisní den SŠA Holice- organizační plán školního roku

8.2.2.5. Analyzování údajů otázek sociálních, životního prostředí, bezpečnosti, právních

 Povinná školení (bezpečnost práce, požární, zdravotní)     

 Nakládání s odpady v dílnách

 Zplodiny - revize

 Čerpání z fondu FKSP, bezúročná půjčka

 Projety na zateplení budov, sluneční kolektory 
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 Schůzky odborů, jednání odborů s vedením školy

 Kniha úrazů + opatření k zabránění opakování úrazů 

 Teambuilding (pravidelné setkání zaměstnanců před Vánoci a na konci školního roku, 

oslavy kulatých narozenin) 

 Odvody plateb sociálního a zdravotního pojištění

8.2.2.6. Ekonomické ukazatele

 Škola je příspěvková organizace – ekonomické ukazatele jsou sledované zřizovatelem

 Ekonomické ukazatele (finanční limity)

 Přímé náklady na vzdělávání (platy)

 Nákupy investic (z investičního fondu)

 Provozní prostředky (část od zřizovatele, část z prostředků získaných od žáků –

kopírování, ubytování….)

 Nákladová oblast (energie, odpady, poštovné, internet, telefon)

 Příjem z produktivní práce žáků (zakázky) 

 Granty 

8.2.3.  Vyrovnávání dlouhodobých a krátkodobých potřeb zainteresovaných stran

Potřeby žáků:

 Zavádění nových metod pro inovaci výuky (interaktivní tabule, ICT technologie, 

výukové programy, vybavení tříd, vybavení dílen 

 Konzultační hodiny (každý učitel je povinen nabízet v pravidelném čase konzultační 

hodiny pro žáky

 Vybavení internátu

Potřeby zaměstnanců:

 Další vzdělávání + zvyšování kvalifikace zaměstnanců – semináře, školení, kurz 

anglického jazyka pro zaměstnance

Potřeby partnerů, zákazníků:

 Pohovory s významnými partnery

 Nabídka servisních služeb pro zákazníky

 Spolupráce s rodiči (třídní schůzky, individuální pohovory )

 Webové stránky školy (rozvrhy, suplování, známky, absence)

Hodnocení rizik a identifikování způsobů, jak tato rizika řešit

 Malý počet žáků
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 Řešení: burzy škol, nábory, dny otevřených dveří, informovanost veřejnosti o činnosti 

 školy (inzeráty, webové stránky školy, novinové články) 

 finanční problémy

 řešení: finanční prostředky z grantů, nabídka doplňkových služeb pro veřejnost   

 (využití ubytovací kapacity internátu), produktivní práce žáků, servis

Konkurenční výhody

 integrace jednotlivých složek v jednom místě (škola, internát, jídelna, dílny)

 možnost získání řidičského průkazu

 vybavenost dílen

 nabídka krátkodobých i dlouhodobých stáží v zahraničí (Francie, Finsko, Maďarsko, 

Rakousko, Slovensko)

 ubytovací kapacity

Identifikování klíčových schopností

 Kvalifikace zaměstnanců

8.2.3.1.  Kritické faktory úspěchu

Co je nejdůležitější pro přilákání a udržení žáků a udržení prestiže školy?

 Vybavenost školy a dílen (ICT, interaktivní tabule, výukové programy a materiály)

 Dostatečná finanční podpora (granty, produktivní činnost – servis)

 Autoškola

 Možnost získání profesního průkazu

 Možnost ubytování + využití volného 

   

8.2.4. Sdělování politiky a strategie

 Zahájení a závěr školního roku v KD

 Porady vedení

 Pravidelné úsekové porady

 Pedagogické porady (5 x ročně)

 Výroční zprávy

 Rodičovské schůzky

 Školská rada

 Informační systém školy 
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8.3. Partnerství a zdroje

8.3.1. Externí partnerství

          Partnerské organizace je možno rozdělit dle dvou základních hledisek

 ty, které škole mohou poskytnout finanční plnění

 ty, které škole mohou poskytnout přínos ve finančně neměřitelné oblasti

Mezi ty první patří především zřizovatel, jehož prostřednictvím může škola získat finanční 

prostředky ve dvou základních rovinách  - ty, na které má nárok ze zákona a které se odvíjejí 

především od počtu žáků ve škole -  ty, které škola získá na základě vlastních iniciativ, kdy 

reaguje na různé výzvy či nabídky projektů, v jejichž rámci lze získat finanční prostředky .   

Od této agentury je možno na základě úspěšně zaslaného projektu získat finanční prostředky 

na zahraniční stáže našich žáků. Do této kategorie je možno též zařadit Státní fond životního 

prostředí, případně další státní instituce. 

Důkazy : podané žádosti o poskytnutí příspěvků či podané projekty 

Za další partnery školy lze považovat i subjekty, jejichž stávající či potencionální 

zaměstnanci se účastní školení řidičů autobusové či kamionové dopravy, školení učitelů 

autoškoly atd. K těmto partnerům – většinou jde o podnikatelské subjekty patří i úřady práce. 

Důkazy : smlouvy, objednávky na poskytnutí školení   

Mezi ty druhé lze zařadit zejména podnikatelské subjekty, u nichž probíhají odborné 

praxe žáků a které jsou potencionálními zaměstnavateli našich absolventů

Důkazy : smlouvy o odborné praxi či o zajištění praktického vyučování nebo dohody o práci 

našeho žáka na odborném pracovišti, plánovací kalendář pro školní rok a partnerské 

zahraniční školy, kde se realizují zahraniční stáže našich žáků.

Důkazy : smlouva o pracovním programu a partnerská dohoda o zajištění kvality stáží pro 

program Leonardo da Vinci 

Nesporným důkazem o vlivu partnerů na školu je např. otevření nového učebního oboru ve 

školním roce 2008/2009  „automechanik – řidič kamionové a autobusové dopravy„ a účast 

některých partnerů na tvorbě školního vzdělávacího programu. 

   

8.3.2. Finanční prostředky

           Využívání finančních zdrojů se zcela podřizuje základní strategii školy – tj. poskytovat 

kvalitní výuku. Toto lze zabezpečit pouze vysoce odborně zdatnými pedagogickými 

pracovníky, kterým kvalitní zázemí zajišťuje nepedagogický personál a moderními učebními 

pomůckami a celkově dobře vybavenou školou.
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Největším finančním zdrojem jsou prostředky na platy a na odvody s tím spojené, 

přičemž výše prostředků na platy je závazný ukazatel, který nelze překročit. K celkovému 

objemu platů má škola orientačně určen i počet pracovníků. K dlouhodobé strategii školy 

patří se stanoveným limitem na platy zaměstnávat méně zaměstnanců, než má určeno a 

stávající zaměstnance lépe finančně ohodnotit.

Důkazy : příspěvky na přímé náklady na vzdělávání, výkaz P1 04 

Škola rovněž v maximální možné míře nakupuje učební pomůcky a nábytek do tříd.

Důkazy : účetnictví školy  ( předvaha, faktury )

Pro finanční plánování škola využívá zejména tyto prostředky 

Důkazy: roční bilanční rozvaha neinvestičních výdajů a příjmů, tvorba a čerpání investičního 

fondu, tvorba a čerpání FKSP, prázdninový plán oprav a jeho financování, hospodářský 

výsledek a jeho použití

Investice – zvláště nákup se řídí předem stanoveným protokolem o čerpání investičního 

fondu, požadavky na nákup investic hodnotí vedení školy.

Důkazy: protokol o čerpání investičního fondu, zápisy z porad, návrhy na nákup investic

Zhodnocení potřeby stávajících investic probíhá zejména při inventarizaci majetku, na 

základě podkladů z inventarizace následuje řešení zjištěného stavu.

Důkazy : návrhy na vyřazení majetku, protokoly o vyřazení majetku, nabídky nepotřebného 

majetku ostatním školám, protokoly o předání majetku do správy.

Finanční rizika škola předem definovala a následně je minimalizuje uplatňováním vnitřního 

kontrolního systému.

Důkazy : směrnice o vnitřním kontrolním systému, průvodní „košilky“ k fakturám,  

k pokladním dokladům a prováděním výběrových řízení dle předem stanovených kriterií.

Důkazy : směrnice o veřejných zakázkách, zápisy o provedeném výběrovém řízení a 

sledováním limitů finančních prostředků stanovených krajem a sledováním čerpání účelově 

určených prostředků ( zejména v rámci projektů ) 

Důkazy : účetnictví a tabulky zpracované ekonomickým oddělením.

8.3.3. Budovy, zařízení a materiály

          Škola má zřízenu pracovní pozici správce budov, do jehož kompetence mimo jiné patří 

řízení zaměstnanců údržby. Tito zaměstnanci provádějí drobnější, finančně méně nákladné 

opravy. K povinnostem zaměstnanců školy mimo jiné patří informovat správce budov a 

pracovníky údržby o zjištěných závadách.
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Důkaz : sešit, do kterého se zaznamenávají zjištěné závady. Majetek je chráněn jednak tím, že 

je pojištěn, jednak tím, že zaměstnanci jsou povinni stav majetku, s nímž přijdou do styku, 

sledovat. K další ochraně majetku patří i provádění pravidelných revizí a příprava 

prázdninového plánu oprav.

Důkazy : pojistná smlouva, pracovní náplně zaměstnanců, revizní zprávy

Škola provádí měření exhalací do ovzduší, měření, vyvážení a likvidaci lapolu, zajišťuje 

specializovanou firmou odvoz nebezpečného odpadu . Pravidelně jsou pořádána školení 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, revize zařízení – tím je chráněn jak majetek, tak 

zaměstnanci.

Důkazy : protokoly , revizní zprávy, záznamy – prezenční listiny ze školení

Pro ohřev vody jsou částečně využívány solární kolektory.

Důkaz : solární kolektory

Nevyužitelné materiálové zásoby škola buď prodá, nebo jsou předány do správy na jinou 

školu. Nepotřebný majetek, který škola označí k fyzické likvidaci, se často v rámci praxe na 

dílnách rozebere a materiál, který lze zpeněžit, je zpeněžen.

Důkaz : doklady o prodeji 

  

8.3.4. Technologie 

           Z informačních a komunikačních technologií je ve škole využívána zejména výpočetní 

technika – jak pro zaměstnance tak pro žáky. Jejím prostřednictvím lze kvalitně provádět 

výuku – s využitím odborných výukových softwarů, prostřednictvím internetu lze využívat 

výukové programy různých firem. Při odborné praxi žáků se používá diagnostika, pro výuku 

jazyku je moderní učební pomůckou interaktivní tabule.

8.3.5. Informace a znalosti

          Požadavky organizace na informace a znalosti se odvíjejí od stěžejní funkce školy –

tj.poskytování vzdělávání. Požadavky na vzdělání pedagogických pracovníků v základní 

podobě stanovuje zákon o pedagogických pracovnících, u ostatních pracovníků je určující 

jejich pracovní zařazení a pracovní náplň.

Přístup k informacím je pro zaměstnance školy zajištěn jak elektronickou cestou, tak písemně 

zápisy.

Důkaz : server – sdílené, jednak ústním způsobem – na poradách, při projednávání kolektivní 

smlouvy, při setkáních zaměstnanců – pokud je třeba sdělit něco mimořádného.

Důkaz : zápisy z porady, prezenční listiny
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Externí zájemci mohou získat informace o škole na internetových stránkách školy, z brožur o 

nabídce učebních oborů, z článků v novinách, v hromadných sdělovacích prostředků –

z vyvěšených letáků a z internetových stránek Pardubického kraje.     

Důkazy – viz text

Zaměstnanci školy své znalosti neustále prohlubují a získávají znalosti nové –

pedagogičtí pracovníci v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, které jim 

přímo ukládá vyhláška a na které se ročně zpracovává plán, a ostatní zaměstnanci ve škole dle 

druhu vykonávané práce a v závislosti na vzniku nových informací, s nimiž je nutno se 

seznámit.

Důkaz : kolektivní smlouva, plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Tím, že škola vykonává nejen svou základní funkci, pro niž byla zřízena – tj.poskytování 

vzdělání, ale i že se zapojuje do dalších aktivit – zvláště účast na různých projektech , nutí její 

zaměstnance se stále učit novým věcem, osvojovat si nové dovednosti .

Důkaz : smlouvy o poskytnutí dotace v rámci určitého projektu       

8.4. Procesy

8.4.1. Procesy jsou systematicky navrhovány a řízeny.

          Plány práce na jednotlivé školní roky (vypracované vždy před začátkem školního roku) 

jsou zveřejněny a doplňovány všemi pracovníky na poradách 

Plán akcí školy, 

 Plány práce předmětových komisí – teoretického, praktického vyučování, (komise se 

scházejí před zahájením školního roku k sestavení plánů, pak v průběhu roku k 

vyhodnocování plnění plánu a řešení aktuálních problémů, komise též aktualizují 

požadavky k různým zkouškám, které v daném roce skládají žáci školy)

 Plán práce Domova mládeže

 Tématické plány (vypracovány před začátkem šk. roku, v průběhu roku je každý 

vyučující doplňuje dle aktuální situace ve výuce, vedení provádí namátkové kontroly, 

upozorňuje na nedostatky

 ŠVP  - některé jsou momentálně ve fázi ověřování v praxi a korektur, jiné se 

rozpracovávají, jsou stanoveny komise pro jednotlivé obory

 Organizace školní jídelny, 

 Plány práce školicího střediska, 

 Plány odborného růstu pracovníků (předkládají vedoucí jednotlivých úseků řediteli 

školy)
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Jsou vymezeny kompetencemi jednotlivých pracovníků podle pracovního zařazení, probíhají 

uvnitř organizace i ve vztahu k partnerům.

 Propojení a návaznost teoretického a praktického vyučování (viz ŠVP a tématické

plány)

 Spolupráce učitelů teoretického a praktického vyučování (společná příprava ŠVP, 

vzájemné konzultace, společné porady, pedagogické rady, společná účast na stážích –

jako pedagogický doprovod, společná účast na propagačních akcích školy,...

 Výběr sociálních partnerů z oboru v tuzemsku i v zahraničí (tuzemské firmy 

automobilní i dopravní, odborné školy a jejich sociální partneři v zahraničí)

 Spolupráce s rodiči (zástupce rodičů je ve Školské radě, ta se pravidelně několikrát do 

roka schází, zástupce si volí zletilí žáci a u nezletilých jejich rodiče), pravidelné 

schůzky s rodiči, výměna informací mezi učiteli a rodiči, evaluace školy rodiči a žáky, 

spolupráce s rodiči, kteří pracují v našich oborech – podpora školy

8.4.2. Procesy jsou podle potřeby zlepšovány na základě využívání odborníků

 Podpora a odměňování pedagogů, kteří se věnují žákům nad rámec vyučovací 

povinnosti (SOČ, exkurze, stáže, soutěže, ..)

 Obnova didaktických pomůcek, nákup moderních technologií, zaškolení pracovníků

 Využívání poznatků z exkurzí, zahraničních stáží a projektů, např. IQ auto

 Vyhodnocování a odměňování žáků, kteří se zapojí do projektů nad rámec výuky 

(soutěže, stáže, mimoškolní činnost)

 Podpora studentů s nejlepšími prospěchovými výsledky (Stipendijní řád)

 Odborná a metodická příprava pedagogů na tvorbu ŠVP, rozdělení do pracovních 

týmů, jmenování leadrů týmů, konzultace pracovníků s ledry, s vedením školy, 

vysílání pracovníků na dílčí školení k tvorbě ŠVP 

 Vysílání pracovníků na dílčí školení k Nové maturitě, zaškolení hodnotitelů Nové 

maturity, komisařů, zadavatelů

8.4.3. Průzkum trhu 

 Burzy škol: aktivní účast na burzách, spolupráce pracovníků teoretického a 

praktického vyučování, pohovory s rodiči potencionálních žáků, s potencionálními 

žáky, s výchovnými poradci, s učiteli ZŠ

 Návštěvy ZŠ – besedy se žáky, besedy s rodiči
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 Akce pro žáky ZŠ na naší škole (prohlídka školy, beseda s učiteli)

 Den zručnosti: návštěva žáků ZŠ na pracovišti, soutěž v praktických dovednostech

 Dny otevřených dveří, spojené s vyplňováním dotazníků zájmu o studium, účast 

sociálních partnerů

 Vyhodnocení došlých přihlášek ke studiu na SŠ

 Zjišťování požadavků odborných firem na odbornost potencionálních zaměstnanců, 

odhalování „děr na trhu práce“

Z průzkumu trhu vyplývají návrhy na změny učebních plánů, na zavedení nových či 

inovovaných oborů (viz rok 2004 – nově obor autotronik, rok 2008 – nově obor řidič.., rok 

2009 – inovace oboru karosář) – vše ve spolupráci se zřizovatelem.

Zavedení školení a dalšího vzdělávání pro odbornou veřejnost (UNIV) – spolupráce s 

odbornými firmami: doškolování řidičů, nabídka získání ŘP, profesních průkazů pravidelné, 

aktuální doškolování řidičů, mechaniků, diagnostiků. Sledujeme a předvídáme změny v 

oblasti dopravy a automobilního průmyslu a adekvátně reagujeme (rozšířili jsme činnost 

původně automobilní opravárenské oblasti o dopravní a logistickou činnost)

8.4.4. Vztahy s rodiči, žáky, učiteli

 Školní řád, Klasifikační řád, Stipendijní řád – jsou pravidelně revidovány, se změnami 

jsou seznamováni žáci, učitelé i rodiče, změny jsou rekcemi na potřeby žáků, rodičů a 

pedagogů (vycházejí z návrhů na pedagogických radách, Radě školy, ze schůzek 

Žákovského parlamentu, schůzek s rodiči)

 Řád Domova mládeže

 Dílenský řád

 Pravidla pro styk se zákazníkem (školní autoservis, bodový systém u studentů 

maturitních oborů v teoretickém vyučování – každý učitel musí na začátku školního 

roku prokazatelně seznámit své žáky s kritérii bodového hodnocení ve svém předmětu

 Bodový systém na odborné praxi u učebních oborů - každý učitel musí na začátku  

 Školního roku prokazatelně seznámit své žáky s kritérii bodového hodnocení ve svém            

 Předmětu možnost kontroly docházky a klasifikace na www.spsauto.cz pro rodiče a 

žáky

 Vyhodnocování množství, kvality zakázek a ekonomický přínos ve Školním 

autoservisu (práce žáků) a finanční zainteresovanost žáků na kvalitě odvedené práce 

ve Školním autoservisu

http://www.spsauto.cz/
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 Při všech akcích, které pořádáme a nebo kterých se účastníme, používáme propagační 

a prezentační materiály  školy (besedy, Servisní dny, stáže, burzy škol, Dny 

otevřených dveří, stáže,.. 

 Propagujeme též naše úspěšné akce a žáky (nástěnky, novinové články, webové 

stránky školy..)

8.5. Měřítko vnímání

8.5.1. Získávání žáků

          Abychom mohli realizovat své cíle, musíme získat žáky. Kapacita školy je dána ve 

zřizovací listině. Vzdělávat můžeme maximálně 510 žáků. Tento trend se nám daří trvale 

uspokojovat přestože demografická křivka klesá. 

Cíl je dosahován 

Porovnávání – úspěšná škola

Příčiny – aktivity pro získávání žáků, spolupráce s rodiči, povědomí u veřejnosti

8.5.1.1. Aktivity pro získávání žáků:

návštěvy škol – konzultace s výchovnými poradci škol v širším okolí a v místech 

předpokládaného zájmu

burzy škol 

reklamy v tisku- 3x do roka v Mladé frontě dnes v příloze Pardubického a Hradeckého kraje

dny otevřených dveří – zájemce provedeme po škole, zodpovíme dotazy, evidujeme počty 

účastníků a jejich zájem o obor

Pro okolní školy pořádáme soutěž zručnosti pro žáky devátých ročníků, kde si mohou zkusit 

své předpoklady pro obor 

přijímací řízení – daří se nám naplňovat obory, i když pokles demografické křivky se začíná 

projevovat ve zhoršení prospěchu přijímaných žáků -viz výroční zprávy a Evaluační zpráva

8.5.2. Spolupráce s rodiči

           Abychom mohli lépe působit na naše žáky, musíme spolupracovat s rodiči a 

poskytovat si navzájem zpětnou vazbu. Našim trendem je tuto spolupráci neustále vylepšovat. 

Daří se to, jak jsme zjistili, v dotazníkovém šetření, kde pro 36% rodičů byl rozhodujícím 

faktorem pro rozhodnutí studia na naší škole osobní dojem z návštěvy školy, u 21% sehrála 

roli pověst školy, dále prezentace školy a dopravní dostupnost. Rodiče mají možnost 
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ovlivňovat chod školy prostřednictvím Školské rady a účasti zástupců jednotlivých tříd ve 

vedení SRŽ.  

Pro sledování studia svých dětí mají rodiče k dispozici třídní schůzky, konzultace 

s učiteli, svojí nabídku jsme rozšířili o možnost sledovat prospěch i docházku na webových 

stránkách školy – viz Evaluační zpráva.

8.5.3. Vnímání školy je důležité i v  kontaktu s veřejností

          Naším trendem je zlepšovat nabídku služeb pro veřejnost a tím u ní podporovat dobrou 

pověst školy a její kvalitu.

Styk s veřejností  - realizuje se hlavně v možnostech drobných oprava automobilů  

realizovaných našimi žáky pod dohledem učitelů odborného výcviku. Spokojenost zákazníků 

plyne z toho, že se k nám pravidelně vrací.

Oceňují zejména rychlost, cenu zakázky i přístup zaměstnanců. Přínos dílen a 

celkovou výkonnost sledujeme ve financích a to ve složkách: tržby, náklady, odvody do 

školní pokladny. – viz ekonomická zpráva a výroční zprávy. 

Pro veřejnost však také pravidelně uspořádáváme Servisní den, kdy zdarma provádíme 

na veřejném prostranství některé služby pro zákazníky, a tím se prezentujeme v širším okolí. 

Těchto prezentací se mnohdy účastní i naši sociální partneři – Autotechnik Pardubice, IVECO 

Vysoké Mýto, GSC Auto Hradec Králové, Pojišťovna Generali ( nárazový trenažer).  – viz 

příloha 5 a výroční zpráva

8.6. Výkonnostní ukazatele

8.6.1. Vzdělávání

           Trendy – aby co nejvíce žáků ukončilo úspěšně studium a našlo uplatnění na trhu 

práce. Uplatnění žáků je silně ovlivněno zejména jejich zájmem o obor, ale i odbornou praxí 

v autorizovaných servisech a mezinárodní spoluprací školy, která má dlouholetou tradici.

Odborné stáže v autorizovaných servisech, kterých rok od roku přibývá. Škola spolupracuje 

s řadou sociálních partnerů – ŠKODA AUTO Mladá Boleslav a Kvasiny, IVECO Vysoké 

Mýto, TPCA Kolín….  Pravidelně posíláme kolem 50 žáků na 14 denní stáže z řad 

automechaniků a autotroniků do Mladé Boleslavi – velmi dobré hodnocení pracovníky Škoda 

Auto. Vzrůstá zájem o naše žáky ze strany výrobních podniků, čímž se zvyšují možnosti 

uplatnění našich absolventů na trhu práce - viz. výroční zprávy a Evaluační zpráva.
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Mezinárodní spolupráce má ve škole dlouholetou tradici. Škola je zapojena do projektu 

v rámci programu Socrates a Leonardo da Vinci. Má partnerské školy ve Francii (od roku 

2005), Maďarsku (od r. 2005), Rakousku (od r. 2005), Slovensku (od roku r. 2005 – každý 

druhý rok), Finsku ( od r. 2007).Nejtěsnější vztahy máme s partnerskou školou v Garacu 

v Paříži, která nám nabídla roční stáž pro našeho vyučeného žáka – toto jsme již 4x využili. 

V nabídce je i stáž pro maturanty na 2 roky, kterou jsme zatím nevyužili. Projekt Leonardo je 

schválen po obsahové i ekonomické stránce Evropskou komisí – viz partnerská dohoda mezi 

školami Holice- Garac.

Cíle jsou dosahovány, přestože studijní předpoklady žáků nastupujících na školu mají 

klesající úroveň.

V porovnání s ostatními školami je možnost praxe v cizích zemích nadstandardní, poskytuje 

žákům možnost mezinárodního srovnání, zlepšení jazykové vybavenosti i rozšíření odborných 

znalostí.

Pro uplatnění v praxi má i velký význam účast žáků v různých odborných i zájmových 

soutěžích. Mnohé soutěže pravidelně pořádá škola nebo se na jejich přípravě periodicky 

podílí.  Žáci se při nich naučí vystupovat, orientovat se v oboru, prodat své vědomosti a 

dovednosti. Při těchto soutěžích mnohdy dosahují mimořádné výsledky , vzorně reprezentují 

nejen sebe, ale i školu.

Soutěže – umožňujeme žákům účast v odborných, ale i v zájmových soutěžích, mnohé 

soutěže i pořádáme.

Automechanik Junior – opakovaný postup našich žáků do celostátního kola 

Středoškolská odborná činnost – postup našich žáků do celostátního kola SOČ v roce 2005 

s prací Dopravní průzkum města Holice a v roce 2008  s prací Klimatizace v automobilech, 

která se umístila na 2. místě. V této práci byl zhotoven model klimatizace, který slouží pro 

další výuku v odborném výcviku.

Literárně vzdělávací program Loterie života na motivy záchranné akce sira Nicholase 

Wintona – práce našich žáků k tomuto programu patřila mezi nejlepší z několika set 

přihlášených – viz výroční zpráva, diplom  a dopis pořadatelů

Matematické soutěže – účast v regionální matematické soutěži v Ústí n/O., v celostátní 

matematické soutěži a soutěži Klokan. V krajském kole se umísťujeme na předních místech, 

v celostátním kole patříme mezi úspěšné řešitele – viz. výroč. zpráva.

Sportovní soutěže – škola pořádá různé turnaje pouze pro naše žáky (basketbal, šachy, florbal,

lezení na umělé stěně) , zúčastňujeme se i soutěží v rámci středních škol. V rámci projektu 

Regio- tour se žáci zúčastnili akcí pořádaných ve Španělsku, Rakousku, Finsku.
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Jejich odborné i ryze lidské obzory rozšiřujeme širokou nabídkou různorodých 

exkurzí. Žáci si rozšíří poznatky o technických novinkách v oboru a utvrdí své teoretické 

znalosti v praxi. Zároveň získají přehled o vyráběné produkci v mezinárodním měřítku, 

uvědomí si význam znalostí cizích jazyků a povědomí o jiné zemi.

Nezanedbatelným přínosem je snaha školy o enviromentální výchovu.

Odborné exkurze : 

 Autosalon Ženeva

 Autotec Brno

 Strojírenský veletrh Brno

 Invex Brno

 Exkurze ve firmě Audimotor v rámci stáže v Maďarsku

 ŠKODA  AUTO Mladá Boleslav

 ŠKODA AUTO Kvasiny

 IVECO Vysoké Mýto

 TPCA Kolín

 BSH Holice

Tématické exkurze : 

 elektrárny Dlouhé Stráně a Kružberk

 KRNAP, Moravský kras

 Stolové hory v Polsku, Medlov

8.7. Výsledky ve vztahu ke společnosti excelentní organizace souhrnně měří a dosahují 

vynikající výsledky s ohledem na společnost

8.7.1. Měřítka vnímáni

 Image organizace:

 Přijímací řízení žáků 

 Prezentace školy na základních školách

 Dny otevřených dveří

 Ples školy

 Spolupráce s firmami

 Vzdělávání pracovníků

 Stáže žáků v zahraničí – Francie, Finsko, Rakousko, Slovensko, Maďarsko

 Kultura školy – vytváření prostředí
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 Servisní den – Holice

 Práce se zákazníkem

 Spolupráce s rodiči

 Školní parlament

 Školská rada

 Web SŠA

 Spolupráce se Střední zdravotnickou školou – společné projekty volno časových 

aktivit

 SOČ – středoškolská odborná činnost

8.7.2. Vystupování jako odpovědného občana:

 Dny otevřených dveří

 Výroční zpráva

 Informační letáky

 Prezentace školy

 Automechanik Junior

 Potencionální pracovní síla na trhu práce

 Etická a estetická výchova

 Chování k zákazníkovi

 Spolupráce s městským úřadem – práce se zástupci města Holice. sociálním odborem, 

kulturním odborem

 Spolupráce krajským úřadem jako s zřizovatelem SŠA

 Spolupráce úřadem práce – pomoc při rekvalifikacích a umísťování absolventů SŠA 

 Spolupráce s policií a pedagogicko psychologickou poradnou v rámci prevence 

návykových látek a patologických jevů

8.7.3. Angažovanost ve společností, kde organizace působí:

 Vzdělávání pracovníků

 Školní vzdělávací programy

 Stáže žáků v zahraničí – Francie, Finsko, Rakousko, Slovensko, Maďarsko

 Spolupráce se Škodou Mladá Boleslav – stáže žáků

 Lyžařský výcvik

 Sportovní soutěže

 Setkávání a spolupráce mezi zaměstnanci školy
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 Turistické výlety pro žáky v rámci ekologické výchovy – Krkonoše, Dlouhé Stráně

 Domov mládeže – sportovní hala, posilovna, kulturní akce

 Program na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení

 Autdoor

 Projekt pro žáky – národní parky EU

 Pomoc při údržbě motokrosového areálu Poběžovice – podílejí se žáci SŠA

 Světluška – projekt pro slabozraké

 Stop AIDS – projekt pro podporu léčby AIDS

 Recyklace odpadu

 Prevence a předcházení rizik a nehod 

 Výchova a prevence dopravního chování

 BOZP . bezpečnost a ochrana zdraví při práci – školení a prevence

8.7.4. Předkládání zpráv o činnostech s cílem přispět k ochraně a udržitelnosti zdrojů

 Infrastruktura – využití dopravy, která šetří životní prostředí

 DM – sluneční korektory

 Spolupráce s ekologickým centrem Paleta v Pardubicích 

 Šetření energií – voda – projekt na nákup dotykových baterií ve spolupráci s paletou

 Šetření energií – plyn –zateplení domova mládeže

 Praktické vyučování - recyklace a třídění odpadů, výchova žáků k ochraně životního 

prostředí

 Ocenění - Země pro vnoučata 2 stupně

 Ocenění – ekologická škola Pardubického kraje

8.8. Ukazatelé výkonností

8.8.1. Zvládání změn v úrovních zaměstnanosti;

 Školicí středisko – projekt celoživotního vzdělávání

 Rekvalifikace

 Autoškola

 Servis, oprava automobilů

 Plánování vzdělávání zaměstnanců

 Plánování počtu žáků 

 Školní vzdělávací programy
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 Evaluace

8.8.2. Přijaté pocty a ceny.

 SOČ – středoškolská odborná činnost – 1 místo

 Automechanik Junior – žáci se probojovali opakovaně do celostátního kola

 Matematické soutěže

 Sportovní soutěže 

 Odměňování žáků za výborný prospěch

8.9. Klíčové výsledky výkonnosti

       Klíčové výsledky výkonnosti ve školství lze jen velmi těžko hodnotit z hlediska 

ekonomických výstup, zvážíme-li, že jsme státní škola a rozpočtová organizace k tomu.

Mnohem více se tedy soustředíme na neekonomická hlediska výkonnosti:

naplněnost školy oproti demografickému vývoji si v tomto ohledu vedeme výborně, škola

plně využívá kapacitu, kterou má k dispozici, škola poskytuje množství rekvalifikací,  

zařazuje nové obory studia a akredituje nové vzdělávací programy na MŠMT.

Naším „patentem“ je akreditované středisko v dopravě (akreditace u krajského úřadu). Dále 

máme akreditované středisko dopravní (akreditované Ministerstvem dopravy).

Další akreditaci jsme získali pro stanici měření emisí (akredit. Minsterstvem dopravy), jsme 

aktivními členy Asociace dopravních a spedičních firem Čech, Moravy a Slezska, IQ 

auto(inovace a kvalita), Svazu prodejců a dopravců motorových vozidel ČR – jedná se o 

kvalitní organizace, které nám pomáhají spoluvytvářet know-how. Množství provedených 

kontrol emisí a STK ve školním autoservisu (evidence autoservisu).

Úspěchy a neúspěchy žáků z jednotlivých úseků předkládané na poradách vedení školy. 

Úspěšnost žáků při závěrečném hodnocení v pololetí a na konci školního roku a srovnání 

znalostí žáků v rámci testování společností CERMAT, tzv. Maturity nanečisto, výsledky 

zpracované zadávající organizací jsou k dispozici nám i žákům (od roku 2010 se zapojíme do 

státních maturit, které budou centrálně vyhodnocované)

Učni vykonávají závěrečnou písemnou zkoušku z centrálně zadávaných testů, čímž máme 

přehled o tom, zda jejich výsledky odpovídají požadavkům společnosti (výsledky učňovských 

zkoušek).

V roce 2007 jsme zpracovali Evaluaci školy, v níž je hodnocena škola v mnoha oblastech z 

pohledu rodičů, žáků a pracovníků, vyhodnotili jsme slabé a silné stránky, v oblastech, kde 

jsme se ohodnotili jako silní, se snažíme pokračovat, slabé články postupně řešíme a 
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přehodnocujeme. Další mírou úspěšnosti jsou výsledky soutěží, do nichž se – SOČ. 

Automachanik Junior, literární soutěž, sportovní soutěže, matematické soutěže,...

9. Porovnání SWOT analýzy a metody EFQM

        Na otázku „Jaký metodický postup je pro naši školu tím správným?“ neexistuje 

jednoznačná odpověď. K dispozici jsou v podstatě dva metodické postupy (pro zjednodušení 

v dalším textu „metody“), které lze kombinovat či použít každý Porovnáním obou nástrojů 

sebehodnocení zjistíme, že jednodušší je SWOT  analýza. Výhodou aplikace SWOT analýzy 

je její jednoduchost a poměrně rozšířená znalost. Jedná se o volně šiřitelný a snadno

srozumitelný analytický nástroj, který však nevede tým sebehodnotitelů návodnými otázkami, 

ale umožňuje mu volnost analýzy podle jím určených kritérií. Jak jsme se mohli přesvědčit,

tato metoda je zaměřena na konkrétní činnost školy (např. pedagogický proces, marketing 

školy, klima školy). Při vhodné aplikaci a kombinaci může představovat komplexní, účinný a 

důmyslný nástroj sebehodnocení. Jak z výše uvedeného vyplývá, je SWOT analýza postup,

kde záměrně začíná odhadem budoucích hrozeb a příležitostí, s nimiž je konfrontována každá 

vzdělávací organizace. Jde o vnější faktory (rizika – hrozby či příležitosti), které přicházejí z 

okolního prostředí školy (žáci, rodiče, správní orgány, společnost, stát apod.). 

Tzv. „rizika“ (hrozby) představují faktory vedoucí ke stagnaci, případně až k zániku 

školy; „příležitostmi“ jsou ty faktory, které poskytují škole šance k rozvoji. Je nutné si 

uvědomit, že stejné prostředí může obsahovat pro jednu školu příležitosti, a pro druhou rizika 

(hrozby). Závisí to na odlišnosti jejich managementu zdrojů, procesů a kapacit. Tak např. 

optimalizace škol v kraji může pro některou školu znamenat hrozbu v podobě zavření školy a 

pro jinou příležitost získat kvalitní učitele. 

Na základě identifikace hrozeb a příležitostí je teprve možné určit slabé stránky školy 

a orientovat se na její silné stránky, které mohou podstatně ovlivnit zmírnění hrozeb a 

umožnit využití cenných příležitostí. Tento postup pomáhá eliminovat případný nereálný 

pohled na postavení školy a subjektivní optimismus, který může vyplynout z výsledků 

sebehodnocení při použití SWOT analýzy. Podporuje také strategické uvažování směřující k 

identifikaci a následné realizaci nezbytných opatření. Do nebezpečně rutinních přístupů tak 

pomáhá vnést potřebná inovační opatření. 

Analýza silných a slabých stránek by měla vyústit do posouzení vnitřních zdrojů školy 

(např. kvalita vzdělávacího programu, dovednosti pracovníků, zkušenosti manažerů, finanční 

zdroje, dovednosti vzdělávat a vychovávat apod.). Také by měla odhalit, jak je škola schopna 
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fungovat v různých oblastech (např. v oblasti výchovně - vzdělávacího procesu, řízení 

lidských zdrojů, řízení partnerství, řízení financí a účetnictví, v marketingu apod.).

Smyslem SWOT analýzy je tedy obrátit pozornost zpracovatele sebehodnocení k 

analýze okolí a k těm významným faktorům, jež budou s vysokou pravděpodobností zásadně 

ovlivňovat budoucí vývoj a vyžadovat důležitá rozhodnutí. To umožní vyhnout se rizikům a 

nepromarnit významné příležitosti, jež se již zpravidla neopakují. 

Postup od porovnávání stanovených cílů se skutečností také zabraňuje tomu, aby škola 

věnovala přílišnou pozornost pouze své vnitřní situaci, což bývá jednou z nejčastějších chyb 

při používání SWOT analýzy (kdy zpracování začíná vnitřními silnými stránkami školy a kdy 

vedení školy nevěnuje dostatečnou pozornost vážným výzvám z okolí organizace –

makroprostředí). 

SWOT analýzu lze v podstatě úspěšně použít pro všechny oblasti, které stanoví 

vyhláška č. 15/2005 Sb., tedy pro: analýzu podmínek ke vzdělávání; analýzu průběhu 

vzdělávání – procesu vyučování a učení; analýzu kultury školy, tj. jakým způsobem škola 

podporuje žáky, spolupracuje s rodiči, a jaká je úroveň mezilidských vztahů ve škole; analýzu 

výsledků vzdělávání žáků; analýzu řízení školy a kvality personální práce, analýzu úrovně 

výsledků práce školy zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům. 

Stejně tak ji lze úspěšně využít např. pro analýzu marketingu, strategie, managementu, 

finanční situace, vybavenosti školy apod. Vždy to totiž závisí na kritériích, která si stanoví 

vedení školy.

Naproti tomu se model excelence EFQM zaměřuje na růst organizace, vytváří pro 

organizaci prostor ke zlepšování a integruje do sebe různé prvky řízení, jako je přístup TQM, 

cyklus PDCA a benchmarking. Model EFQM je dynamickým modelem (též analytickým 

nástrojem), který se zaměřuje na růst školy. Vytváří prostor k jejímu zlepšování a integruje 

různé prvky řízení. Přínosem aplikace modelu excelence EFQM je provedení systematické, 

komplexní analýzy, představující sebehodnocení podle prověřeného modelu. Na základě 

analýzy si pak škola stanoví potřebné „léčící“ prostředky. 

Nezanedbatelným přínosem aplikace uvedeného modelu je otevření dialogu uvnitř 

školy, zaměřeného zejména na otázky strategického řízení, na probíhající procesy, silné a 

slabé stránky školy, tj. oblasti, na jejichž projednávání není při běžném chodu čas. 

Sebehodnocením podle modelu excelence EFQM a sepsáním sebehodnotící zprávy si škola 

otevírá mnoho možností k diskusi o kvalitě procesů, rozdílnosti přístupů, k výměně dobré 

praxe a zkušeností se školami, které provádějí sebehodnocení podle stejného modelu. Při 
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aplikaci modelu EFQM se též škola vydává na cestu, na které časem může dosáhnout ocenění 

„Národní cena České republiky za jakost“, nebo dokonce „Evropská cena jakosti“. 

Model excelence EFQM vychází z přístupu TQM – Total Quality Management. Při 

jeho používání je uplatňováno sebehodnocení organizace ve všech oblastech její činnosti. 

Toto sebehodnocení je členěno do devíti kritérií, podle kterých se procesy a činnosti v 

organizaci srovnávají s nejúspěšnějšími organizacemi – „Best in class“ (benchmarking). 

EFQM umožňuje vytvořit reálnou představu o fungování managementu školy, odhalit 

její silné stránky a stanovit prioritní oblasti pro zlepšování. Mezi školami podporuje sdílení 

tzv. „nejlepší praxe“ tím, že poskytuje obecnou strukturu pro vytváření a vzájemné 

porovnávání sebehodnotících zpráv. Dále umožňuje, aby vyškolení hodnotitelé mohli na 

základě vytvořených zpráv každoročně posuzovat, čeho škola za rok dosáhla; sama škola se 

současně může srovnávat s konkurenčními školami. 

V případě modelu exelence EFQM platí předpoklad, že škola dosáhne vynikajících 

výsledků za podmínky maximální spokojenosti externích zákazníků (zejména žáků), 

spokojenosti vlastních zaměstnanců a při respektování okolí. Musí však také splňovat 

požadavky, jako jsou: precizní zvládnutí a řízení procesů, vhodně definované a rozvíjené 

politiky a strategie; propracovaný systém řízení všech druhů zdrojů a budování vztahů –

partnerství.

Při aplikaci modelu EFQM je třeba si uvědomit, že jeho zavádění je dlouhodobou 

záležitostí a výsledky se nedostaví hned, ale mají pozitivní dopad na chod školy.

10. Výzkumné šetření a analytická část 

          Dotazníkové šetření mělo za úkol zjistit, jestli jsou vybrané metody respondentům 

známé nebo ne. Zkoumalo se, zda se daná metoda na škole používá, jestli je zadávána i 

zpracována učiteli samotnými nebo pro to raději volí externí odbornou pomoc. Také bylo 

potřeba přiřadit metodě nejvhodnější oblast využití (viz níže). Celkově se zkoumalo, která 

metoda je nejvíce používanou a nejméně vhodnou pro školní prostředí a z jakého důvodu.

Při shromažďování informací vycházel z předpokladu znalostí obou modelů, o kterých jsem 

diskutoval na různých setkáních ředitelů středních škol. Oslovil jsem tedy pouze střední školy 

zřízené krajským úřadem
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10.1. Stanovení předpokladů

           Na základě studia materiálů, které se zabývaly používáním metod autoevaluace na 

českých školách, seminářů, které jsem absolvoval i podle rozhovorů s učiteli jsem stanovil 

před výzkumem následující hypotézy, které měl výzkum potvrdit nebo vyvrátit:

V mém výzkumu se na středních školách jsem zjišťoval, zdali školy znají a aplikují spíše 

model excelence EFQM nebo jednodušší model SWOT analýzy a jaký způsob sebehodnocení 

má vedení školy zvolit

Při znalosti problematiky a specifik si můžeme položit otázku, jak školy budou reagovat po 

stručném seznámení s oběma metodami. Snaha pojmenovat kritéria úspěšnosti školy a faktory 

důležité pro její autoevaluaci mě vedla ke stanovení těchto předpokladů:

Předpoklad I:

Pro autoevaluaci škol je více přínosná aplikace SWOT  analýzy, pro její jednoduchost a 

poměrně rozšířenou znalost.

Předpoklad II:

Výsledky obou metod jsou pro většinu škol měřitelnější výsledky SWOT.

SWOT analýza a model EFQM nebude přiměřeně srovnatelný

Předpoklad III:

Respondenti si nebudou jisti přínosem modelu EFQM, pro růst jejich školy. 

10.2. Průběh výzkumu

           Výzkumné šetření proběhlo v září roku 2008 na středních školách v České republice. 

Oslovil jsem elektronickou poštou 48 kolegyň a kolegů – bývalých i současných studentů 

oboru Školský management Pedagogické fakulty Karlovy univerzity v Praze, většinou se 

jednalo o ředitele nebo zástupce daných škol. Byl jim zaslán úvodní text se žádostí o vyplnění 

dotazníku a přispění k výsledkům práce a v příloze pak nalezli samotný formulář (viz níže).

Dotazník obsahoval tyto části:

- úvodní text a poučení o vyplnění

- zkratka stupně školy, za kterou učitel odpovídá.

- 10 otázek
Zvolení metody proběhlo na základě studia literatury, takže se zde objevuje nástroj 

notoricky známý – dotazník. Forma dotazníku byla stručná, aby vyplnění netrvalo déle než 
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deset minut a respondenti neztratili zájem o odpovídání. Odpovídání bylo anonymní. Zasílání 

reakcí elektronickou poštou sice nejspíš zajistilo menší procento návratnosti, ale protože cílem 

bylo mimo jiné zmapovat co nejširší geografickou oblast, pokud možno všechny regiony v 

zemi a jiný způsob by byl mnohem náročnější časově i finančně, rozhodl jsem se využít 

databáze kontaktů uživatelů e-konference Centra školského managementu PedF UK v Praze. 

Validita dotazníků byla 79,2 %, čili 38 formulářů se vrátilo na adresu odesílatele. Pro 

názornost uvádím formu dotazníku na následující straně tak, jak jej obdrželi respondenti.

10.2.1. Vlastní výzkum

1. Při sebehodnocení školy aplikujete některý z následujících standardizovaných nástrojů pro 

    zajišťování kvality školy.

a) SWOT analýza

b) Model EFQM

SWOT analýza 32

Model EFQM 6
                                              

                                                            

Aplikace nástroj ů pro zj išťování kv ality školy

32

6

SWOT analýza 

Model EFQM 

2. Byli zaměstnanci Vaší školy seznámeni s postupem SWOT analýzy 

a) Ano 

b) ne  

                  

                                                         

Seznámení zaměstnanců se SWOT analýzou

36

2

ano

ne

ano 36
ne 2
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3. Byli zaměstnanci Vaší školy seznámeni s modelem EFQM

a) ano

b) ne

ano 26
ne 12

                                                                                                                                

                                                         

Seznámení zaměstnanců s modelem EFQM

26

12

ano

ne

4. Je pro Vaši školu více přínosná aplikace SWOT  analýzy pro její jednoduchost a poměrně  

    rozšířenou znalost ( Bez ohledu na to jakým postupem sebehodnocení aplikujete)

a) ano

b) ne

c) nevím

      

Přínos aplikace SWOT analýzy

26

6

6

ano

ne

nevím

5. Je pro Vaši školu přínosný model EFQM , který se zaměřuje na růst školy. ( Bez ohledu na 

to jakým  postupem sebehodnocení aplikujete)

a) ano

b) ne   

c) nevím  

ano 12
ne 6

nevím 20

ano 26
ne 6

nevím 6
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Přínos modelu EFQM

12

6

20

ano

ne

nevím

6. Pro hodnocení Vaší školy jsou měřitelnější výsledky:

a) při aplikaci SWOT analýzy

b) při aplikaci modelu EFQM

při aplikaci SWOT analýzy 32

při aplikaci modelu EFQM 6

                                       

Měřitelnost v ýsledků

32

6

při aplikaci SWOT analýzy

při aplikaci modelu EFQM

7.  Je SWOT analýza srozumitelná pro pracovníky školy?

a) ano

b) ne

ano 32
ne 6

                                      

Srozumitelnost SW OT analýzy

32

6

ano

ne
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8. Je model EFQM srozumitelný pro pracovníky školy?

a) ano

b) ne                        

ano 27
ne 11

                               

Srozumitelnost modelu EFQM 

27

11

ano

ne

9. Lze model EFQM lépe rozložit do dílčích, konkrétnějších cílů?

a) ano

b) ne

ano 35
ne 3

                                       

Lze model EFQM lépe rozdělit do dílčích 

konkrétnějších dílů

35

3

ano

ne

10. Je SWOT analýza a model EFQM přiměřeně srovnatelný? 

a) ano

b) ne

ano 24
ne 14
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10.3. Vyhodnocení předpokladů

          Jak jsem předpokládal, ve většině škol je metoda EFQM málo známá. Je možné se 

domnívat, že i z důvodu větší náročnosti se školy více přiklánějí k SWOT analýze, která je 

pro ně srozumitelnější a méně náročnější. Jsem toho názoru, že až se modelem EFQM 

seznámí více ředitelů škol, bude tato metoda více používána, již z výše uvedených důvodů.

Předpoklad I

Respondenti vyhodnotili jako více přínosnou aplikaci SWOT analýzy pro její 

jednoduchost a poměrně rozšířenou znalost. Těmito výsledky byla hypotéza I potvrzena.

Předpoklad II

Oblast výsledků měřitelnosti obou metod jsou pro školy měřitelnější výsledky SWOT.

Dále SWOT analýza a model EFQM není pro školy  přiměřeně srovnatelný. Hypotéza II byla 

potvrzena.

Předpoklad III

20  respondentů odpovědělo na danou otázku nevím, což dokazuje. Že metoda  EFQM není 

ještě známá. 12  odpovědělo ano a pouze 6 respondentů ne. Myslím si , že pro malou znalost

modelu  si respondenti myslí, že model EFQM není přínosný a nezaměřuje se na růst školy. 

Tím nebyla hypotéza III potvrzena.

11. Závěr

Ve vzdělávání, podobně jako v ostatních klíčových procesech, se hledá odpověď na 

otázku „ Jak být efektivní“ U vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů je systém měření zatím 

považován za velmi obtížný a vysoce subjektivní. Ve své dlouhodobé praxi jsem si 

mnohokrát tuto obtížnost ověřil. Před dvěma lety jsem se poprvé setkal s modelem EFQM a 

jeho hodnotícím systémem RADAR. Až loni jsem si při jedné z mnoha debat uvědomil, že by 

tento systém a jeho strukturu bylo možné použít pro hodnocení efektivity vzdělávacího 

procesu. Vhodně zvolená metoda při evaluaci školy je účinným nástrojem (metodou) 

k hodnocení výkonnosti organizace a jejího následného zlepšování. V praxi existuje soubor 

navržených metodik sebehodnocení, které se od sebe odlišují svou časovou, finanční, či 

odbornou náročností a zejména objektivitou výsledku sebehodnocení. Výběr vhodné metody 

sebehodnocení se abstraktně pohybuje v určitých mantinelech použití. Jednu stranu 
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představuje SWOT analýza a dotazníková metoda, která je nejméně náročná na zdroje a je 

vhodná pro školy seznamující se s modelem EFQM. A na straně druhé metoda EFQM přináší 

pro školu konkrétní informace o její výkonnosti dle jednotlivých kritériích modelu EFQM.

Zkušenosti ze škol, ukazují, že osvědčeným prostředkem pro sebehodnocení je SWOT 

analýza , která může mít i několik úrovní. Tato jednoduchá metoda umožňuje zohlednit

vzdělávací potřeby jednotlivých učitelů a zároveň ukazuje, do jaké míry jsou učitelé 

ztotožněny se strategickými cíli organizace zda a vůbec je vnímají.

V teoretické části jsem především zdůraznil význam autoevaluace pro řízení každé 

organizace. Hledání východisek a objektivní vyhodnocení práce školy je prvním krokem 

k vypracování koncepce rozvoje školy a ke změně stylu práce. Dotazníková šetření dokazují, 

že ředitelé škol při výběru volí SWOT analýzu, která je pro ně jednodušší a známější.
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Příloha č.1 Dotazník  - pro vlastní hodnocení školy

1. Při sebehodnocení školy aplikujete některý z následujících standardizovaných nástrojů pro 
    zajišťování kvality školy.

a) SWOT analýza

b) Model EFQM 

2. Byli zaměstnanci Vaší školy seznámeni s postupem SWOT analýzy 

a) ano 

b) ne

3. Byli zaměstnanci Vaší školy seznámeni s modelem EFQM

a) ano

b) ne

4. Je pro Vaši školu více přínosná aplikace SWOT  analýzy pro její jednoduchost a poměrně  

    rozšířenou znalost ( Bez ohledu na to jakým postupem sebehodnocení aplikujete)

a) ano

b) ne

c) nevím

5. Je pro Vaši školu přínosný model EFQM , který se zaměřuje na růst školy. ( Bez ohledu na 

to jakým  postupem sebehodnocení aplikujete)

a) ano

b) ne

c) nevím

6. Pro hodnocení Vaší školy jsou měřitelnější výsledky:

a) při aplikaci SWOT analýzy

b) při aplikaci modelu EFQM

7.  Je SWOT analýza srozumitelná pro pracovníky školy?

a) ano
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b) ne

8. Je model EFQM srozumitelný pro pracovníky školy?

a) ano

b) ne

9. Lze model EFQM lépe rozložit do dílčích, konkrétnějších cílů?

c) ano

d) ne

10. Je SWOT analýza a model EFQM  srovnatelný? 

a) ano 

b) ne
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