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NÁZEV: 

Úroveň a efektivita externí kontroly škol v Libereckém kraji (zaměřeno na kompetence 

zřizovatelů a vzájemnou spolupráci při provádění kontroly) 

AUTOR: 

Bc. Jana Majerová 

KATEDRA (ÚSTAV) 

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 

VEDOUCÍ PRÁCE: 

Doc. Jaroslav Kalous, Ph.D. 

ABSTRAKT: 

Diplomová práce analyzuje a hodnotí stav a fungování současného systému 

evaluace školství v České republice, rozebírá příčiny a důsledky vlivu jednotlivých faktorů 

na jeho kvalitu a zjištěné poznatky shrnuje v návrhu nového pojetí externí evaluace škol.  

Stanovené závěry vycházejí z výsledků provedeného výzkumu názorů ředitelů, 

zřizovatelů a pracovníků České školní inspekce v Libereckém kraji, z analýzy národního 

projektu Cestou ke kvalitě realizovaného v rámci České republiky, ale také ze stanovisek 

mezinárodních odborných týmů zaměřených na provádění hodnocení školských systémů, 

jako je Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD), společnost McKinsey & 

Company a Stálá konference ústředních a generálních inspektorátů vzdělávání (SICI).  

Pozornost je zaměřena na zjišťování míry kompetencí a zodpovědnosti jednotlivých 

subjektů vzdělávací politiky, na oblast odborné kvalifikace zřizovatelů a vyvozování 

důsledků z těchto aspektů vyplývajících. Významnou součástí procesu zvyšování kvality 

škol je nejen poskytování pomoci a podpory školám erudovanými hodnotiteli, ale i 

vytvoření vzájemné provázanosti a spolupráce všech zúčastněných stran. Důraz je kladen 

na spolupráci externích hodnotitelů České školní inspekce a zřizovatele, ale především na 

míru a kvalitu spolupráce hodnotitelů se školami samotnými. 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

Evaluace, autoevaluace, spolupráce hodnotitelů, odpovědnost za kvalitu škol, efektivita 

prováděných kontrol  
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ABSTRACT: 

My thesis analyzes and evaluates the status and functioning of the education system 

in the Czech Republic. Furthermore, it analyzes the causes and consequences of influence 

of each factor on its quality. The found knowledge is summarized in the proposal of the 

new external school evaluation. 

Conslusions are based on the results of inquiry of directors, founders and 

employees of Czech School Inspection of Liberec region, based on the results of the 

national project Road to Quality Improvement realized in the Czech Republic, as well as 

the conclusions are based on results of international teams interested in implementation of 

evalution of school systems, for example Organization for Economic Cooperation 

Development (OECD), McKinsey & Company and Standing Conference of Central and 
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Seznam zkratek 
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1. Úvod 
 

 

Z mezinárodních relevantních průzkumů vyplývá, že úroveň českého školství se 

v porovnání s předešlými lety výrazně zhoršila. Kromě nepřesvědčivých výsledků ve 

čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti se projevila i obrovská rozdílnost ve 

výsledcích jednotlivých škol, žáci navíc vykazují výrazně negativní vztah k učení. Jak tyto 

výzkumy dokázaly, ne všechny školy si s nastolením autonomie po roce 1989 dokázaly 

poradit a udržet svoji kvalitu na dobré úrovni. Průměrný věk ředitelů základních škol je 

50,6 let
1
, neexistuje systém dalšího vzdělávání ředitelů škol, který by ředitelům pomohl 

zvládat turbulentní změny současné doby, neexistuje motivační kariérní řád pro 

pedagogické pracovníky, komplexní systém pro podporu rozvoje našich škol dokonce ani 

dlouhodobý strategický rámec stanovující kvalitu, cíle a priority směrování naší vzdělávací 

politiky. 

Zřizovatel nemá zákonem stanovené oblasti pro kontrolu škol, které zřizuje. 

Veškerá jeho práva kontrolovat vyplývají z obecné povinnosti provádět kontroly 

organizací, které zřizuje, ukotvené v zákoně o obcích,  dále pak v rozpočtových pravidlech, 

kde se zájem kontroly zaměřuje na provozní prostředky a majetek zřizovatele a hodnocení 

školy zřizovatelem se věnuje jedna věta školského zákona, která umožňuje zřizovateli 

hodnotit školy a školská zařízení, které zřizuje podle předem stanovených kritérií. Většina 

zřizovatelů však svého práva hodnotit své školy nevyužívá
2
.  

ČŠI, jako jediný orgán kompetentní ke kontrole vnitřních podmínek školy 

(zohledňování potřeb jednotlivce, podpora rozvoje osobnosti žáků, rozvoj klíčových 

kompetencí žáků, úspěšnost žáků ve srovnávacích testech, personální podmínky školy), 

provede kontrolu na 1498 mateřských a 1928 základních školách ročně
3
. Při celkovém 

počtu cca 9 tisíc základních a mateřských škol v ČR tak navštíví každou školu v průměru 

jednou za 3 roky.  

 

                                                 
1
 ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE, 2011. Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2010/2011.  

2
 MC KINSEY AND COMPANY,  2010. Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a 

řešení. 
3
 ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE, 2010. Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2009/2010.  

 

file:///E:/DIPLOMKA/ČESKÁ%20ŠKOLNÍ%20INSPEKCE,%202010.%20Výroční%20zpráva%20České%20školní%20inspekce%20za%20školní%20rok%202009/2010.%20%5bonline%5d.%20%5bvid.13.1.2012%5d.%20%20Dostupné%20z: http:/csicr.cz
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Spolupráce mezi ČŠI a zřizovatelem v oblasti kontroly je pouze formální 

v předložení zprávy o provedené kontrole zřizovateli. Nebývá výjimkou ani situace, kdy se 

zřizovatel o provedené kontrole Českou školní inspekcí dozvídá až z výroční zprávy školy. 

Obecně platí, že zřizovatel nezná plán kontrol Českou školní inspekcí prováděných na 

školách, které zřizuje, protokol o kontrole mu ČŠI zašle pouze na vyžádání. Jakýkoli vnější 

zásah do provádění vlastního hodnocení školy, tudíž i právo ČŠI kontrolovat provádění 

autoevaluace, byl zrušen novelou školského zákona účinnou od 1.1.2012.  

Tato diplomová práce je zaměřena na úroveň a efektivitu kontrol vnějšími 

kontrolními orgány, jako je ČŠI a zřizovatel. Je v ní analyzován systém evaluační činnosti 

prováděné Českou školní inspekcí - sledované oblasti, podpora školám a výstupy 

z kontroly a jejich návaznost na další rozvoj škol. U zřizovatelů je zjišťováno, jakým 

systémem zřizovatelé provádějí kontrolu jimi zřizovaných škol (hodnocené oblasti, 

stanovená kritéria) a jaké faktory mohou způsobovat neaktivitu ve využívání jejich 

zákonné pravomoci hodnotit školy, které zřizují.  

Práce se dále zabývá zjišťováním a analyzováním míry spolupráce externích 

kontrolních a hodnotících orgánů - ČŠI a zřizovatele a v jaké míře jsou tyto kontrolní a 

hodnotící orgány (ČŠI a zřizovatel) školám nápomocny při řešení problémových oblastí 

a jiné metodické pomoci. 

Poslední oblastí výzkumu je zjistit a v souladu s platnými právními předpisy 

analyzovat kompetence, kvalifikační předpoklady a míru zodpovědnosti pracovníků 

obecních zřizovatelů působících v oblasti školství. Právě tito pracovníci jsou jedněmi z 

klíčových faktorů pro rozvoj našich škol, protože znají nejlépe školy a jejich prostředí, 

které zřizují i školy ve své správní působnosti, jejich specifika, potřeby, úspěchy i 

problémy. 

Úroveň kvality hodnocení a kontroly našich škol a míra její efektivity byly v rámci 

této diplomové práce zjišťovány dotazníkovým šetřením. Oslovenými skupinami byli 

ředitelé a zřizovatelé obecních škol, zčásti i kontrolní pracovníci České školní inspekce. 

Dalšími podklady pro tuto práci byly dlouhodobé záměry, výroční zprávy, mezinárodní 

analýzy vzdělávacích systémů a jiné aktuální dokumenty týkající se hodnocení a kontroly 

na našich školách.  
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Cíl práce :  

1) Na základě výzkumného šetření zjistit úroveň a efektivitu systému externí 

kontroly a hodnocení škol v Libereckém kraji  

2) Navrhnout efektivní systém kontroly a hodnocení ve školství ČR 

a) Vzájemná provázanost činnosti a spolupráce jednotlivých subjektů 

v procesu kontroly 

b) Odborná způsobilost, kompetence a zodpovědnost jednotlivých 

subjektů (zaměřeno na obecní zřizovatele) 
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2. Teoretická část 

 

2.1 Cíle vzdělávání dle strategických dokumentů 

Vzdělávání a kvalita lidského kapitálu jsou významným zdrojem při řízení 

hospodářského a společenského rozvoje země. Přístup ke vzdělávání dospěl do stadia, kdy 

lidé se vzdělávají i po ukončení povinné školní docházky. Během posledních padesáti let 

byly přehodnoceny priority vzdělávacího systému, a to od pohledu „více je lépe“ a od 

prostého měření investic a účasti ve vzdělávání ke kvalitativnímu pohledu, tedy ke 

zkoumání kvality získaných kompetencí.
4
 

Jednou z nejvýznamnějších kompetencí, kterou definuje strategický dokument 

Evropské unie Vyučování a učení na cestě k učící se společnosti, tzv. Bílá kniha o 

vzdělávání a odborné přípravě (1995), a na kterou navázal Národní program vzdělávání 

České republiky, tzv. Bílá kniha (2001), je důraz na celoživotní učení, být stále připraven 

rychle se učit novým poznatkům a adaptovat se na prudce se měnící podmínky 

globalizovaného světa. Vláda Česká republiky se tímto dokumentem zavázala k podpoře 

vnitřní proměny a otevřenosti vzdělávacích institucí, proměny role a profesní perspektivy 

pedagogických pracovníků a také ke zjišťování a hodnocení kvality a efektivity vzdělávání 

v České republice.  

 

2.1.1 Strategie Evropské unie 

Evropská vzdělávací politika na základě Maastrichtské smlouvy z roku 1992 

podporuje v rámci principu subsidiarity národní systémy vzdělávání, neusiluje však o 

jejich sjednocení, naopak zachovává regionální rozdíly. Na druhou stanu má za cíl vytvářet 

otevřený evropský vzdělávací prostor tím, že umožňuje vzájemnou komunikaci a 

spolupráci národních systémů a vzdělávacích institucí a usiluje o vzájemné uznávání 

dosaženého vzdělání všemi členskými státy. Strategické směry a cíle Evropské unie ve 

vzdělávání jsou založeny na prioritách zvyšování kvality a efektivity vzdělávacích 

                                                 
4
 KLEHEŇOVÁ, M., ŠŤASTNOVÁ, P., CIBULKOVÁ, P., 2011. České školství v mezinárodním srovnání, 

Stručné seznámení s vybranými ukazateli publikace OECD Education at a Glance 2011.  
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systémů členských zemí, usnadňování přístupu ke vzdělávání všem bez rozdílu a 

otevření vzdělávacích systémů širšímu světu. (Zlepšování schopností pro 21. století, 

2008)
5
.  Tyto priority jsou do národních vzdělávacích systémů přenášeny prostřednictvím 

vyhlašovaných záměrů a doporučení Evropské unie a toto zvyšující se úsilí o dosahování 

rychlejšího pokroku je podporováno možností čerpání finančních prostředků z  evropských 

strukturálních fondů. (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost – OPVK, 

schválený Evropskou komisí v roce 2007 na programové období 2007 – 2013, programy 

Comenius, eTwining, program Mládež v akci aj.). 

Přestože Česká republika nemá schválenou vlastní závaznou strategii v podobě 

národního programu vzdělávání, je vázána velkým množstvím strategických úmluv 

v rámci Evropské unie. V roce 2008 bylo Evropským parlamentem a Radou EU schváleno 

doporučení o zavedení Evropského rámce kvalifikací pro celoživotní učení (EQF – 

European Qualification Framework), které má pomoci členským státům srovnávat 

kvalifikace získané v rámci různých systémů vzdělávání a odborné přípravy. Dalším 

nástrojem podporujícím vzájemnou důvěru a mobilitu v odborném vzdělávání a přípravě je 

Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET), do kterého se 

zapojila i Česká republika, a který by měl usnadnit identifikaci, hodnocení a uznávání 

dosažených výsledků středních a vyšších odborných škol. V roce 2009 byl ministry 

sedmadvacítky na zasedání Rady ministrů v Bruselu přijat Strategický rámec evropské 

spolupráce ve vzdělávání a odborné přípravě do roku 2020 (ET 2020 – Education and 

Training), vyzdvihující klíčový pilíř evropské spolupráce, kterým je realizace 

celoživotního učení a rozvoj mobility.  Zavedení opatření tohoto rámce je pro jednotlivé 

státy vázáno na dosažení evropských úrovní průměrných výsledků ve stanovených 

oblastech.  

V rámci potřeby hodnocení výsledků vzdělávání a vzdělávacích systémů 

komplexně, byla v roce 1959 založena Mezinárodní asociace pro hodnocení výsledků 

vzdělávání (International Association for the Evaluation of Educational Achievement 

– IEA), která provádí pravidelná šetření v různých oblastech vzdělávání. V současné době 

tato organizace sdružuje více než 40 zemí z různých kontinentů, které se jednotlivých 

projektů účastní prostřednictvím svých výzkumných ústavů. Česká republika se do těchto 

                                                 
5
 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, 2008. Sdělení komise Evropskému parlamentu, Radě, 

Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a výboru regionů, Zlepšování schopností pro 21. století: 

agenda pro evropskou spolupráci v oblasti školství, {SEK(2008) 2177}.  
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mezinárodních výzkumů připojila až v 90. letech minulého století, stejně tak jako do 

výzkumů prováděných Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Do 

té doby nebyly v České republice k dispozici žádné objektivní informace o výsledcích 

vzdělávacího systému jako celku. Hodnocení výsledků v mezinárodním srovnávání je 

prováděno podle stanovených kritérií (mezinárodních indikátorů), výsledky jsou 

publikované a jednotlivým zemím mohou napomoci uvědomit si příčiny současného stavu 

nebo se pro ně mohou stát indikátorem změny a směru reforem v jejich současné 

vzdělávací politice. 

 

2.1.2 Strategie České republiky 

„Strategie rozvoje regionálního školství je založena na analýze předchozího vývoje, 

zhodnocení dosaženého stavu i na celkové ekonomické a společenské situaci.“
6
 

Důsledky finanční a hospodářské krize v roce 2007 se v podobě stále se snižujících 

výdajů na veřejné rozpočty (místo doporučovaných 6% HDP pouze 4,6% v roce 2007, 

v roce 2010 dokonce pouze 4,3% HDP) staly nejvýraznějším faktorem ovlivňujícím 

vzdělávání v České republice. Nezanedbatelnou negativní roli hraje i postupující 

demografický propad počtu žáků, slabá prestiž učitelského povolání a nedostatečná 

motivace škol pro efektivní práci.  

Jak již bylo uvedeno výše, každá země si stanovuje vlastní standardy, vlastní 

priority a kritéria měření kvality vzdělávacího systému. Efektivita vzdělávacího systému, 

jako jedna ze součástí měření kvality, nesmí být hodnocena pouze na základě dosažených 

kvalifikací, ale musí být spojována i s mírou dosažení měřitelných kompetencí.
7
  Na tomto 

základě byly v rámci kurikulární reformy České republiky postupně vydány rámcové 

vzdělávací programy pro jednotlivé obory škol, kde jsou tak zvané „klíčové kompetence“ 

žáků podrobně popsány. Kompetence pedagogických pracovníků upravuje zákon o 

pedagogických pracovnících (zákon č. 563/2004 Sb.) výčtem potřebné úrovně 

dosaženého vzdělání pedagogů v jednotlivých druzích a stupních škol. Kompetence dalších 

článků řetězce vzdělávací soustavy, které mohou výrazně ovlivňovat naše školství, jako 

                                                 
6
 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY, březen 2011. Dlouhodobý záměr 

vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR (2011 – 2015), Č.j.: 20271/2010-20, s.16.  
7
 KLEHEŇOVÁ, M., ŠŤASTNOVÁ, P., CIBULKOVÁ, P., 2011. České školství v mezinárodním srovnání, 

Stručné seznámení s vybranými ukazateli publikace OECD Education at a Glance 2011.  



 16 

jsou zřizovatelé škol a pracovníci České školní inspekce, jsou popsány v analytické části 

této diplomové práce. 

Strategickým dokumentem České republiky v oblasti výchovy a vzdělávání je 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen Ministerstvo) zpracovávaný 

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. Tento Dlouhodobý záměr 

je aktualizovaný jednou za čtyři roky a stává se podkladem pro zpracování dlouhodobých 

záměrů jednotlivých krajů. Základním principem a určujícím motivem Dlouhodobého 

záměru ČR pro období 2011 - 2015 je zvýšení kvality a efektivity ve vzdělávání a tím 

také konkurenceschopnosti naší republiky v mezinárodním porovnání. Jedním z pěti 

klíčových témat, na které je v tomto dokumentu kladen důraz, jsou i nové metody  

hodnocení škol obsahující například vytvoření uceleného konceptu hodnocení a 

monitorování výsledků vzdělávání v základních školách, doplnění rámcového 

vzdělávacího programu základních škol o evaluační standard zpřesňující očekávané 

výstupy vzdělávání nebo zavedení plošného hodnocení výsledků vzdělávání žáků v 5. a 9. 

ročnících základních škol, které se stalo po jeho zveřejnění velmi kontroverzním a široce 

diskutovaným tématem
8
, 

9
,
10

,
11

,
12

 aj. (Tyto cíle mimo jiné vycházejí i z Výroční zprávy 

České školní inspekce za školní rok 2009/2010, která kritizuje absenci standardů výsledků 

základního vzdělávání i absenci národního testování)
13

 . 

Významným strategickým dokumentem České republiky je Strategie vzdělávání 

pro udržitelný rozvoj České republiky (2008-2015), která navazuje na tyto čtyři 

strategické dokumenty: Strategii udržitelného rozvoje ČR, Strategii celoživotního učení 

ČR, Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2007 a Strategii 

vzdělávání pro udržitelný rozvoj Evropské hospodářské komise OSN – Vilniuskou 

strategii. Tento dokument je v oblasti vzdělávání ČR jedním z klíčových průřezových 

dokumentů, který začleňuje do stávajících oblastí vzdělávání nové přístupy, metody a 

témata. Klíčovými oblastmi je kromě metodické podpory pedagogů, medializace 

úspěšných projektů nebo motivace aktérů vzdělávání ke vzájemné spolupráci i vytvoření 

                                                 
8
 STRAKOVÁ, J., 2011. Aktuální poznatky o dopadech a možnostech plošného testování, Řízení školy, č.  8. 

9
 WAGNER, J., 2011. Plošné testování na vodě, Česká škola. 

10
 ŠTEFFLOVÁ, J., 2011. Uprostřed diskuze o standardech vzdělávání, Učitelské  noviny, č. 6.  

11
 VESELÝ, A., 2011. Cíle a využití celostátního testování žáků v povinném vzdělání, Řízení školy, č. 8.  

12
 DOUBRAVA, L., 2011.  Plošné testování žáků nebude sloužit pro vytváření žebříčků základních škol, 

Učitelské noviny, č. 41.  
13

 ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE, 2010. Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2009/2010, s. 

25, 26. 

file:///E:/DIPLOMKA/ČESKÁ%20ŠKOLNÍ%20INSPEKCE,%202010.%20Výroční%20zpráva%20České%20školní%20inspekce%20za%20školní%20rok%202009/2010.%20%5bonline%5d.%20%5bvid.13.1.2012%5d.%20%20Dostupné%20z: http:/csicr.cz,%20s.%2025,%2026
file:///E:/DIPLOMKA/ČESKÁ%20ŠKOLNÍ%20INSPEKCE,%202010.%20Výroční%20zpráva%20České%20školní%20inspekce%20za%20školní%20rok%202009/2010.%20%5bonline%5d.%20%5bvid.13.1.2012%5d.%20%20Dostupné%20z: http:/csicr.cz,%20s.%2025,%2026
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systému evaluace ve vzdělávání, a to jak ve vztahu ke kvalitě výuky, tak i k úspěšnosti 

studentů. Realizace této strategické oblasti by měla být zajištěna vytvořením metodiky a 

kontrolních mechanismů pro vyhodnocování vzdělávání včetně nástroje pro hodnocení 

efektivnosti vzdělávacích programů a vznikem a rozvojem efektivního systému 

monitorování a metod zjišťování výsledků vzdělávání pro získání zpětné vazby ke kvalitě 

programů.
14

   

 

 

2.2 Škola 21. století – standardy kvality 

2.2.1 Společenské a globální souvislosti 

„Jen pokud budou lidé vybavení schopnostmi a znalostmi, které jsou uplatnitelné na 

trhu práce, dokážou čelit tlaku globalizace. A jen tak lze v rozvinutých společnostech 

zajistit pracovní místa a sociální soudržnost.“
15

 

Nové požadavky dnešní doby, které vznikají vlivem technického pokroku, rozvoje 

informačních technologií, rostoucí konkurence překračující hranice států a dalších vlivů 

spojených s procesem globalizace, jsou důvodem pro nastolení změny v přístupu a myšlení 

celé lidské společnosti. Toto nové pojetí vnímání „znalostní společnosti“ vyplývá z 

potřeby neustálé a pružné reakce na probíhající rychlé změny a z tendence vytvářet 

kvalitu, která obstojí v tvrdém konkurenčním boji s ostatními státy. „Klíčovými pojmy 

ekonomické úspěšnosti a konkurenceschopnosti se stávají „inovační schopnost“, „lidské 

zdroje“, „lidský kapitál“, „nehmotné investice“.“
16

 Kvalita lidských zdrojů se dostává do 

popředí světových vzdělávacích politik, zaměřujících se čím dál více na potřebu 

celoživotního učení. Podle scénáře Roberta Reicha (1991) lze světové ekonomické 

systémy přirovnat ke třem lodím: Jedna loď (symbolizující ekonomiku, ve které je 

vykonávána jen rutinní práce) se rychle potápí; druhá (reprezentující ekonomiku, kde se 

její nositelé dále vzdělávají tradičním, obvyklým způsobem) se potápí pomaleji a třetí loď 

pluje plnou parou vpřed. Tato loď symbolizuje ekonomiku, kde se lidé identifikují, 

                                                 
14

 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY, 2009. Strategie vzdělávání pro 

udržitelný rozvoj České republiky (2008 – 2015).  
15

 MacBEATH, J., SHCRATZ, M., MEURET, D. aj., 2006. Serena aneb Autoevaluace škol v Evropě, s. 95.  
16

 KALOUS, J., 2010. Vzdělávání v globalizovaném světě, s.3. 
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analyzují a řeší problémy ve světě nových informací.
17

 Aby se Česká republika zařadila 

k prosperujícím světovým ekonomikám, bude muset přijmout taková politická 

opatření, díky kterým se změny zaměřené na kvalitu systému vzdělávání ve všech 

sférách dostanou na přední místa jejího zájmu.  

 

2.2.2 Funkce školy 

V souvislosti se změnami celospolečenských postojů ovlivněnými procesem 

globalizace dochází i ke změně pojetí funkcí školy. Škola již není považována za jediný 

zdroj informací, učitelé mnohdy nemají takový rozsah znalostí, především v oblasti 

informačních technologií, jako jejich žáci. Je tedy naléhavou potřebou na tyto skutečnosti 

reagovat, a to nejen změnou pojetí způsobů a metod výuky, ale také celkovou změnou 

chápání gramotnosti. Tou je nyní považována schopnost orientovat se v záplavě dat a 

údajů, schopnost tyto údaje pochopit a porozumět jim, umět získané informace využít a 

aplikovat v praxi.  

Obecné funkce školy vyplývají z Delorsovy formulace vzdělávacích cílů (1997) a 

z obecných zákonitostí současné doby, kterými jsou rychle se měnící požadavky na trhu 

práce a s tím spojená velká nejistota o tom, které kvalifikace budou v budoucnu na trhu 

práce žádané. Školy by tak měly svou výchovnou a vzdělávací funkci uzpůsobit 

požadavkům současnosti a žákům umět zaručit kvalifikovanost a rozvoj v samostatně 

jednající osobnosti, předávat žádoucí postoje a hodnotové orientace a připravovat 

žáky pro osobní i veřejný život. Tímto novým pojetím vzdělávání dochází i ke změně 

vnitřního klimatu školy, které je nově zaměřené na vzájemné vztahy všech aktérů školního 

života, na podporu osobnosti žáka a na otevírání se školy veřejnosti.
 18

 To však stojí v dosti 

výrazném protikladu k tomu, co se často děje na našich školách, kde je hlavní pozornost 

stále zaměřena na výkonnost jedince a žákům je bráněno ve vzájemné spolupráci a 

spoluúčasti na vzdělávacím procesu vůbec. 

 

 

                                                 
17

 MacBEATH, J., SHCRATZ, M., MEURET, D. aj., 2006. Serena aneb Autoevaluace škol v Evropě.  
18

 MacBEATH, J., SHCRATZ, M., MEURET, D. aj., 2006.  Serena aneb Autoevaluace škol v Evropě.   
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2.2.3 Kvalita školy 

Pojem „kvalita“ můžeme chápat dvěma významy:  

- jako obecný výraz, ukazatel standardu o míře naplnění stanovených cílů  

- nebo jako výraz pro vyjádření stavu, který je optimální, žádoucí, ideální.  

Kvalitou vzdělávacích procesů, vzdělávacích institucí, vzdělávací soustavy se 

rozumí žádoucí (optimální) úroveň fungování nebo produkce, která může být předepsána 

určitými požadavky (např. vzdělávacími standardy) a může být tudíž objektivně měřena a 

hodnocena.
19

 Indikátory kvality pak určují, zdali se daný požadovaný jev vyskytnul a v 

jaké míře nebo ne.  

Kvalita školy je velmi široký a obecný pojem zahrnující pojetí kvality všech aktérů 

a složek působících ve vzdělávací oblasti. A to od kvality pedagogického pracovníka a 

ředitele školy, přes kvalitu metod a způsobů výuky a dalšího působení na žáka až po 

kvalitu výsledků vzdělávání. Jak již bylo výše uvedeno, kvalita by měla být předepsána 

určitými požadavky, podle kterých by byla objektivně měřena a hodnocena. Současný 

vzdělávací systém České republiky však disponuje velmi omezeným počtem právně 

závazných kvalitativních vzdělávacích standardů. Požadavky na kvalitu pedagogického 

pracovníka jsou omezeny podle zákona o pedagogických pracovnících pouze na jeho 

kvalifikační předpoklady. O kritériích kvality průběhu vzdělávání, která jsou obsažena 

v rámcových vzdělávacích programech pro jednotlivé druhy škol, se vedou již několikaleté 

diskuse a kvalita výsledků vzdělávání je v současné době testována mezinárodními 

šetřeními a pro příští období se plánuje provádění i národního hodnocení výsledků ve 

vzdělávání, které rovněž zdvihlo v odborných kruzích vlnu protikladných diskusí. 

Zjišťování kvality a efektivity ve vzdělávání lze zaznamenat poprvé v USA zhruba 

od poloviny šedesátých let 20. století. V této první fázi zaměřené na porovnání vstupů 

(nákladů na žáka) a výstupů (výkonů žáků ve standardizovaných testech) bylo zjištěno, že 

podíl školy na vzdělání žáka je daleko nižší, než se všeobecně předpokládalo (cca 10%). 

Daleko větší vlivy byly přisouzeny sociálním a ekonomickým faktorům, jako je vzdělání 

rodičů či příslušnost k sociální vrstvě. V sedmdesátých letech 20. století proběhl výzkum, 

který se soustředil již na sledování vztahu velikosti účinku školy na vzdělání žáků. Zde je 

patrný posun v hodnocení kvality, kdy od pouhého hodnocení výsledků žáků se přechází 

                                                 
19

 PRÚCHA, J., 2009. Pedagogická encyklopedie.   
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ke sledování a hodnocení procesu působení učitele na žáka. Od osmdesátých let na 

tomto základě hodnocení procesů začíná probíhat mezinárodní srovnávání. Tyto provedené 

mezinárodní výzkumy prokázaly, že důležitým faktorem pozitivních výsledků žáků je 

působení individuálního učitele, tzn. kvalitní práce konkrétního člověka. (Průcha, 2009) 

Hodnocení kvality výsledků vzdělávání v mezinárodním měřítku provádí formou 

pravidelných testů daných vzdělávacích oblastí Organizace pro ekonomickou spolupráci 

a rozvoj (OECD) a nezávislé konsorcium národních výzkumných institucí a vládních 

výzkumných agentur z celého světa International Association for the Evaluation of 

Educational Achievement (IEA).  

Tato mezinárodní šetření však nejsou jedinou možností škol, jak měřit kvalitu 

svých služeb. Mezi důležité modely hodnocení kvality dále patří: 

ISO 9000 – jako systém standardů, které mají ovlivňovat management kvality firem. 

Organizace, které splní předepsané standardy, získávají certifikaci ISO. Kritérii kvality 

jsou: zaměření na uspokojování potřeb zákazníků, péče o zaměstnance, jasná komunikace 

s dodavateli, zodpovědné plnění závazků vůči společnosti, důraz na plánování, 

monitorování a vyhodnocování výsledků činnosti a jejích dopadů na okolí. Ve školním 

prostředí jsou tyto standardy brány jako první krok při zavádění modelu TQM (viz. dále).
 
 

ISO/IWA 2:2003 - metodika založená na managementu procesů. Procesy v organizaci se 

nejprve identifikují, popíší, zjistí jejich vzájemné působení a poté je možné je řídit. Tento 

postup klade důraz na přidanou hodnotu a neustálé zlepšování procesů v organizaci, např. 

proces hodnocení žáků, pracovníků školy, spokojenost žáků, rodičů apod.  

TQM (Total Quality Management) – model komplexního řízení kvality zaměřený na 

neustálé zlepšování a zdokonalování své činnosti. Filozofie řízení TQM organizace je 

zaměřená na zákazníka, usilující o trvalé zlepšování hlavních činností poskytováním 

efektivní zpětné vazby a využívající týmové spolupráce, která vyžaduje angažovanost 

všech zaměstnanců. Škola, která je TQM organizací, má jasně stanovenou vizi, která je 

všemi sdílena, má příjemné organizační klima a pro veřejnost je otevřenou organizací.  
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EFQM (European Foundation for Quality Management) – manažerský model vychází 

z modelu TQM, více se však zaměřuje na autoevaluaci, posouzení výkonnosti a snahu o 

neustálé zlepšování kvality. Je zde stanoveno devět oblastí kritérií pro vlastní 

sebehodnocení a tato kritéria jsou poté srovnávána s výkony a kvalitou nejúspěšnějších 

organizací – tzv. „benchmarking“. 

Model CAF je společný hodnotící rámec vycházející z modelu EFQM určený k pomoci 

organizacím veřejného sektoru, tedy i školám. Hodnocení probíhá podle souboru devíti 

kritérií a dalších subkritérií, vytvořených a přijatých institucemi v Evropě. Jde o velmi 

kvalitní nástroj pro analýzu podmínek práce školy pro tvorbu školního vzdělávacího 

programu. 

Další modely, které nabízejí školám soubor kvalitativních standardů, jsou projekty 

Škola podporující zdraví, program EKOŠKOLA a program Step by step ČR. Všechny 

zmíněné programy a modely řízení kvality jsou pro české školy pomůckou, ne však 

zákonným doporučením nebo nařízením. Za kvalitu školy podle našich právních předpisů 

zodpovídá ředitel školy, pojem „kvalita“ však není nikde v zákoně podrobněji 

specifikován.  Často se tak stává, že školy svoji činnost upravují pouze podle jediných 

závazných kritérií, a to podle kritérií stanovených Českou školní inspekcí pro daný rok, 

podle podmínek pro uskutečnění rámcového vzdělávacího programu nebo podle kritérií, 

které jim může (ale také nemusí) stanovit zřizovatel pro hodnocení jejich činnosti. (více 

v kapitole 2.4.3).  

 

2.3 Determinanty ovlivňující činnost školy 

Činnost školy je přes její nezpochybnitelnou autonomii a právní subjektivitu 

ovlivněna velkým množstvím vnitřních i vnějších činitelů. Kromě zákonem stanovených 

podmínek musí tedy škola čelit i vlivu těchto faktorů a přizpůsobovat jim v rámci svých 

možností svoji činnost.  

Z vnitřních podmínek je to například sociální skladba žáků v dané lokalitě, výše 

poskytnutých finančních, materiálních a personálních zdrojů nebo styl řízení ovlivňující 

vnitřní kulturu a klima školy. Z vnějších faktorů, které negativně působí na vzdělávání a 

nelze je nijak ovlivnit, patří důsledky finanční a hospodářské krize, které nutí snižovat 

výdaje na veřejné rozpočty a postupující demografický propad počtu žáků.  Jelikož je téma 
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vzdělávání v současné době velmi populární oblastí, tento zvýšený zájem pro školy 

znamená další zátěž. Školy jsou ovlivňovány řadou skupin i jednotlivců (politici, úředníci, 

inspektoři, rodiče, formální i neformální zájmové a někdy i nátlakové skupiny aj.). Toto 

roztříštění požadavků na kvalitu a činnost školy ale zpochybňuje tendence vést školy přímo 

k odpovědnosti za rozhodování o jejich řízení. Často totiž není zcela jisté, kde je vlastně 

skutečné rozhodovací centrum. 

Přestože je činnost a management škol často porovnáván s organizacemi 

v soukromé sféře, je škola specifickou organizací. „Soukromá firma se řídí komerčními 

zájmy, ale organizace, zabývající se veřejnými službami, je vystavena silným vlivům 

politických priorit.“
20

 Soukromí manažeři si mohou stanovit své jasně definované cíle 

vycházející z potřeb trhu a vlastní finanční situace, před veřejnými manažery stojí veřejný 

zájem, často přesněji nespecifikovaný. Není také výjimkou, že právě veřejní činitelé 

(politici, zřizovatelé), kteří ovlivňují činnost školy ve velké míře, nemají dostatečnou 

kvalifikaci ve vzdělávací oblasti a školství pro ně často nebývá prioritní oblastí jejich 

politického zájmu. 

 

 

2.4 Evaluace školy 

„…fungování vzdělávací soustavy je nutno nejen naplánovat příslušnými programy, 

ale také jej systematicky kontrolovat, vyhodnocovat a podle toho korigovat. K tomu je 

ovšem potřebná teoretická základna vysvětlující zejména, co je kvalita a efektivnost 

vzdělávání a jakými způsoby lze tyto kategorie vyjadřovat a objektivně měřit.“
21

 

Výraz evaluace má původ v latině (sloveso valere = být silný, mít platnost, 

závažnost) a odtud se rozšířilo do mezinárodního užívání. Současný výraz pro evaluaci 

znamená určení hodnoty, ocenění. Evaluace je proces systematického a pravidelného 

shromažďování a analýzy informací podle předem stanovených kritérií a metod za účelem 

dalšího rozhodování a plánování. V procesu evaluace jsou jasně vymezena kritéria i 

priority, jasná zodpovědnost. Zahrnuje celý proces – teorii, metodologii i praxi. Zahrnuje 

                                                 
20

 PROKOPENKO, J., KUBR, M., 1996. Vzdělávání a rozvoj manažerů, s.523.  
21

 PRŮCHA, J., 1996. Pedagogická evaluace, hodnocení vzdělávacích programů, procesů a výsledků, s.8. 
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tedy proces kontroly (získávání objektivního obrazu řízené reality formou zpětné vazby) a 

hodnocení (srovnání reality s předem určenými kritérii a formulace závěrů) 

Česká pedagogická věda a výzkum mají dlouholeté tradice sahající až k J. A. 

Komenskému. Od samého začátku se v nich uplatňovaly určité koncepce a metody 

evaluace. Nejstarší doklady o pedagogické evaluaci na území České republiky pocházejí 

z konce 18. století a týkají se hodnocení při školních zkouškách. Ještě na přelomu 19. a 20. 

století se u nás evaluace chápala pouze ve smyslu „hodnotící praxe“ – formou různých 

druhů zkoušek žáků i učitelů. Ve 20. a 30. letech 20. století byly evaluační výzkumy 

zaměřovány na hodnocení psychických schopností dětí, na testování kognitivních a 

dovednostních výkonů žáků. Nejvýznamnějším představitelem pedagogického výzkumu 

tohoto období byl Václav Příhoda, jehož zásadním argumentem pro provádění 

kvantitativního šetření bylo: „Poněvadž běží při výchově (i při vyučování jako její 

integrální části) o změnu v chování a v smýšlení žákově, jest nutno měřiti, zjistit 

kvantitativně, byla-li taková změna provedena a jak velká jest, neboť jen skrze velikost 

výchovné změny můžeme pochopiti její kvalitativní vliv na žákovu osobnost...“
22

 

Po roce 1948 byly tradice českých evaluačních výzkumů utlumeny. Testování ve 

školách bylo zakázáno a výzkum v této oblasti byl zcela přerušen. V 60. – 70. letech byla 

oficiálně uznána potřebnost testování pouze pro výzkumné účely. Až do roku 1989 nebyla 

v České republice žádnou institucí evaluace plně zaštítěna, neexistovalo žádné srovnání 

vědomostí českých žáků v porovnání s žáky ze zahraničí a při zjišťování kvality 

vzdělávacího procesu inspekční orgány vycházely z podstaty centralistického direktivního 

systému zaměřeného pouze na kontrolu dodržování učebních dokumentů. 

V roce 1991 vznikla pro zajištění kvality vzdělávacího procesu Česká školní 

inspekce. Začaly se vytvářet interní formy hodnocení škol nejprve stanovením povinnosti 

vypracovávat výroční zprávu školy, doplněnou od roku 2004 o povinnost zpracovávat 

vlastní hodnocení školy, čili autoevaluaci. V těchto letech zavedla Česká republika plošné 

národní testování „MATURANT“, program „Krok za krokem k nové maturitě“ a programy 

pro hodnocení žáků 5. a 9. tříd základních škol. Dále se Česká republika zapojila i do 

mezinárodních průzkumů výsledků ve vzdělávání PISA, TIMSS, PIRLS aj. V současné 

                                                 
22

 PRŮCHA, J., 1996. Pedagogická evaluace, hodnocení vzdělávacích programů, procesů a výsledků, s.15. 



 24 

době stojí české školství před úkolem všechny úrovně evaluačního a hodnotícího systému 

propojit a utvořit z něj jeden funkční celek, který přispěje ke zvýšené kvalitě vzdělávání.
23

 

Evaluaci ve školství lze provádět ve čtyřech úrovních
24

: mezinárodní (evaluace 

vzdělávacího systému prostřednictvím mezinárodních organizací – UNESCO, OECD např. 

testování PISA, TIMMS, aj.); národní (provádí MŠMT, ČŠI a jedná se např. o testování 

žáků 5. a 9. tříd, v minulosti projekt Kalibro); meziúroveň (evaluace jednotlivých škol 

zřizovatelem, okolní komunitou i školou samotnou); a mikroúroveň (evaluaci provádí 

jednotliví pracovníci školy, žáci, rodiče – vyjádření pohledu na hodnocení třídy, 

vyučování). 

V současné době je za smysl pedagogické evaluace považováno poskytování 

hodnotící informace o celé pedagogické realitě. Tato realita zahrnuje
25

: 

- evaluaci vzdělávacích potřeb, jejich identifikaci, popis, analýzu a vyhodnocování, 

a to jednak vzdělávacích potřeb na národní úrovni, vyjadřující zájmy státu, regionu, 

které jsou definovány jakožto priority vzdělávání či národní cíle vzdělávání,  

jednak vzdělávací potřeby jednotlivců, jejich očekávání a reálné potřeby obsahů a 

forem studia. Vzdělávací potřeby se zjišťují formou dotazníků, rozhovorů přímo se 

subjekty vzdělávání nebo různými metodami expertních hodnocení.  

- evaluaci programů zahrnuje komplexní hodnocení parametrů vzdělávacích 

programů (v šíři od vzdělávacích programů na jednotlivých školách k celostátnímu 

kurikulu), jejich obsahu, funkce a cílů, hodnocení charakteristik subjektů 

vzdělávání, metod a prostředků přispívajících k dosahování stanovených cílů a 

měření efektů vzdělávání formou kontroly a hodnocení.  

- evaluaci učebnic – analýza a vyhodnocování objektivně měřitelných parametrů 

textů učebnic a jiných didaktických materiálů, jejích struktury a parametrů, 

fungování učebnic ve výuce, postojů učitelů a žáků k učebnicím a navrhování 

korekcí nevyhovujících vlastností učebnic. V dnešní době hodnocení učebnic 

provádí podle školského zákona Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 

                                                 
23

 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY, 2009. Zpráva o vývoji českého školství 

od listopadu 1989 (v oblasti regionálního školství), č.j.: 25461/2009-20. 
24

 VAŠŤATKOVÁ, J., 2006. Úvod do autoevaluace školy.   
25

 PRŮCHA, J., 1996. Pedagogická evaluace, hodnocení vzdělávacích programů, procesů a výsledků.   
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které uděluje a odnímá učebnicím a učebním textům schvalovací doložku na 

základě posouzení, zda jsou v souladu s cíli vzdělávání. Školy si mohou zvolit 

v nabídce takto schválených učebnic a o použití těchto učebnic rozhoduje a 

zodpovídá ředitel školy. Další evaluace učebnic není na rozdíl od jiných států v ČR 

prováděna.  

- evaluaci reálné výuky – zjišťování a vyhodnocování charakteristik průběhu a 

podmínek vzdělávacích procesů formou hospitací nebo dotazníků a následného 

hodnocení učitelovy práce, a to v rámci externí, ale i interní evaluace školy. Výuku 

lze hodnotit (evaluovat) nejen v rámci jednotlivých škol (prostřednictvím kontrol 

České školní inspekce), ale i v širším rámci na národní úrovni (pomocí stanovených 

cílů a standardů úrovně vzdělávací soustavy a jednotlivých kritérií, podle kterých 

lze naplnění stanovených cílů měřit). 

- evaluaci edukačního prostředí (klimatu) – charakteristika místa, podmínek a 

psychosociálních vztahů z pohledu vnímání a hodnocení samotných účastníků 

edukace (učitelů i žáků). Toto subjektivní hodnocení probíhá nejčastěji formou 

anonymních dotazníků v rámci autoevaluace a mělo by odrážet to, jak účastníci 

prožívají, vnímají a posuzují prostředí své třídy nebo školy.  

- evaluaci vzdělávacích výsledků je nejrozsáhlejší oblastí pedagogické evaluace. Za 

výsledky vzdělávání se považují vědomosti, dovednosti, osvojené postoje a 

hodnoty, tak zvané klíčové kompetence, zahrnuté v rámcových vzdělávacích 

programech a školních vzdělávacích programech jednotlivých druhů škol. Toto 

hodnocení se provádí pomocí testů, které měří jednotné ukazatele výkonu na 

základě stanovených standardů, a to na úrovni školní (běžné školní zkoušky), 

národní (hodnocení 5. a 9. tříd, státní maturita) i mezinárodní (PISA, TIMSS). 

Tendence provádět evaluaci vzdělávacích výsledků na mezinárodní úrovni stoupla 

v posledních letech, kdy zesílily ekonomické tlaky zaměřené na prokazování 

odpovědnosti školského sektoru vůči společnosti. Česká republika se 

mezinárodních šetření pořádaných organizací IEA (viz. kapitola 2.1.1. Strategie 

Evropské unie) účastní od roku 1991,  zapojením do projektů TIMSS a do výzkumů 

čtenářské gramotnosti, v roce 2000 následovalo zapojení do výzkumů prováděných 

organizací OECD – projekty PISA.  
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- evaluaci vzdělávání prostřednictvím standardů (norem, žádoucích úrovní 

vzdělávání), podle kterých jsou hodnoceny vzdělávací programy jednotlivých typů 

škol. Standardy by se měly skládat ze tří součástí – cílových standardů (soubor 

žádoucích cílů), kmenového učiva (obsahové jádro vzdělávání) a hodnotících 

standardů (kritéria pro hodnocení dosažení cílů). Jejich účelem je zkvalitnění 

úrovně vzdělávání v zemi. Pojetí standardů v zahraničí má dva směry – na jedné 

straně jsou státy uplatňující standardy prostřednictvím národních testů nebo 

usilující o jejich zavedení (např. USA, Velká Británie aj.), na druhé straně jsou 

země, které o zavedení standardů neusilují. Mezi těmito zeměmi je například 

Finsko, stát, který v mezinárodním testování již několik let zastává přední místa 

v žebříčku srovnávání výsledků. Odborníci České republiky nemají na zavedení 

standardů jednotný názor, proti zlepšování efektivity vzdělávacího systému pomocí 

standardů stojí ostrá kritika jejich zavedení.  

- evaluaci efektů vzdělávání neboli efektivnosti výchovně vzdělávacího procesu, 

což je vliv vzdělání na růst národního důchodu. Za efekty vzdělávání můžeme 

podle Windhama (1988) považovat úspěšnost osob v zaměstnání, výši 

dosahovaných výdělků, postoje a jednání v různých sférách životní praxe, životní a 

profesní uspokojení, politické názory lidí a jejich politickou angažovanost aj. 

Z mezinárodních šetření prováděných v posledních letech vyplynula silná vazba 

mezi získanou kvalifikací a výše zmíněnými efekty vzdělávání. Podle výsledků 

výzkumů OECD
26

 mohou lidé s terciálním vzděláním očekávat, že vydělají o 50% i 

více než člověk s vyšším sekundárním a postsekundárním neterciárním vzděláním, 

nebo že dospělí ve věku 25-64 let s vyšší úrovní dosaženého vzdělání jsou 

v průměru více spokojeni se svým životem, zajímají se o společnost a 

pravděpodobně i lépe hodnotí své zdraví 

- evaluaci efektivnosti vzdělávacích institucí – zjišťování, analyzování a 

vyhodnocování charakteristik škol, které lze považovat za „dobré, prosperující“ a 

za „špatné, neefektivní“. Přičemž charakteristiky „dobré“ školy jsou podle 

Scheerense, Creemerse, (1989) např. silné pedagogické vedení, vysoké požadavky 

a očekávání na výkon žáků, důraz na vytváření základních dovedností, příznivé a 

                                                 
26

 KLEHEŇOVÁ, M., ŠŤASTNOVÁ, P., CIBULKOVÁ, P., 2011. České školství v mezinárodním srovnání, 

Stručné seznámení s vybranými ukazateli publikace OECD Education at a Glance 2011.  
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pořádek udržující klima, časté hodnocení vývoje žáků. Tento výčet byl dále 

doplněn podle pozdějších výzkumů o další faktory, například angažovanost 

pedagogického sboru, intelektuálně náročně zaměřená výuka, maximální 

komunikace mezi učiteli i žáky, spolupráce a příjemné klima aj. Ke vlivům na 

výsledky žáků všech výše uvedených faktorů je nutno přičíst i sociální prostředí 

žáků a další vnější determinanty ovlivňující činnost a výsledky školy 

- evaluaci na základě indikátorů, kvantitativních ukazatelů, které vypovídají o 

vlastnostech, produkci nebo fungování vzdělávacích systémů a mohou být 

používány pro rozhodovací procesy ve sféře vzdělávací politiky, ale i pro 

výzkumné účely. Indikátory vzdělávání jsou vytvářeny speciálními týmy 

mezinárodních organizací (OECD, UNESCO aj.) a na jejich základě probíhá 

hodnocení a srovnávání vyspělosti vzdělávacích systémů jednotlivých zemí. 

- evaluace pedagogické vědy/výzkumu, aneb sebereflexe hodnocení úrovně a 

produkce samotné pedagogické vědy a pedagogického výzkumu prováděné 

expertízami (analýza prováděná na základě odborných poznatků a zkušeností 

expertů) nebo scientometrií (kvantitativní vyhodnocování publikovaných produktů 

vědy a informačních pramenů používaných výzkumnými pracovníky). Výzkum a 

vývoj v konečné fázi ovlivňuje různá rozhodnutí vzdělávací politiky a uplatňuje se 

v každodenní praxi škol. Proto se ve vyspělých zemích západní Evropy, USA a 

Japonsku věnuje pedagogickému výzkumu velká podpora.  

 

Z uvedeného výčtu vyplývá značná rozsáhlost oboru pedagogické evaluace. 

Veškeré změny, které se ve vzdělávací politice země uskutečňují, by měly mít základ  

v důkladné analýze současného stavu výše popsaných oblastí. Na základě těchto zjištění 

lze na centrální úrovni stanovovat prognózy, plány a jednotlivé cíle a priority společného 

směřování vzdělávací politiky. Ze širokého výčtu oblastí, které je vhodné evaluovat, 

vyplývá silná potřeba spolupráce jednotlivých subjektů vzdělávacího procesu, 

ministerstvem na centrální úrovni počínaje, přes odborníky, inspektory, veřejnost, 

zřizovatele až samotnými školami a jednotlivými učiteli konče. Systém evaluace může 

být pro školy i celý vzdělávací systém skutečným přínosem jen pokud bude vhodně 

provázána a smysluplně kombinována vnitřní evaluace (autoevaluace) školy s vnější 

evaluací externími činiteli.  
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2.4.1  Systém evaluace podle platných právních předpisů 

 

„Zajistit kvalitu vzdělávání ve školách a školských zařízeních je jedním ze 

základních úkolů všech zřizovatelů škol a školských zařízení a ředitelů těchto institucí. 

V českém vzdělávacím systému byla v minulých letech patrná snaha o vytvoření nástrojů 

pro ověřování kvality vzdělávání, ať na úrovni státu nebo na krajské úrovni. Obecně lze 

konstatovat, že se podařilo na různých úrovních řízení vytvořit řadu prospěšných 

hodnotících a sebehodnotících nástrojů, které však spolu netvoří ucelený systém.“
27

 

Školství v České republice je ve velké míře decentralizované. Na jeho hodnocení se 

podílí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako ústřední orgán státní správy, 

Česká školní inspekce jako specializovaný inspekční orgán a jednotlivé kraje. Základní 

datový materiál pro evaluaci školství v podobě statistických údajů o výkonech škol a o 

pracovnících ve školství poskytoval Ústav pro informace ve vzdělávání, (který však byl 

k 1.1.2012 zrušen a část jeho aktivit byla přesunuta na MŠMT). 

Na základě školského zákona každoročně ministerstvo zpracovává a předkládá 

vládě Výroční zprávu MŠMT o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ČR. Výroční zpráva 

analyzuje stav a vývoj soustavy za uplynulé období včetně ekonomických, sociálních a 

demografických souvislostí a stává se podkladem pro zpracování Dlouhodobého záměru 

vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR, který je ministerstvem vypracováván každé 

čtyři roky. 

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR si v roce 2007
28

 

jako jednu z prioritních oblastí rozvoje vzdělávací politiky stanovil tvorbu a zavádění 

systémů kvality, metod hodnocení a vlastního hodnocení škol a školských zařízení. 

Jeho plnění bylo vázáno na vytvoření efektivního systému monitorování a hodnocení, 

který by měl všem aktérům vzdělávací sféry poskytovat zpětnou vazbu a především na 

stále se zvyšující význam vlastního hodnocení škol. Podle zprávy Výzkumného ústavu 

pedagogického analyzující plnění úkolů tohoto dlouhodobého záměru
29

 byl cíl zefektivnění 

vlastního hodnocení škol splněn vydáním příručky Autoevaluace mateřské školy nebo 

                                                 
27

 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY, 2007. Dlouhodobý záměr vzdělávání a 

rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2007, s.32.  
28

 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY, 2007. Dlouhodobý záměr vzdělávání a 

rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2007.  
29

 VÝZKUMNÝ ÚSTAV PEDAGOGICKÝ, 2010. Podíl Výzkumného ústavu pedagogického na plnění 

úkolů vyplývajících z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky.  

VÝZKUMNÝ%20ÚSTAV%20PEDAGOGICKÝ,%202010.%20Podíl%20Výzkumného%20ústavu%20pedagogického%20na%20plnění%20úkolů%20vyplývajících%20z Dlouhodobého%20záměru%20vzdělávání%20a%20rozvoje%20vzdělávací%20soustavy%20České%20republiky.%20%5bonline%5d.%20%5bvid.13.11.2011%5d.%20Dostupné%20z http:/vuppraha.cz/wp-content/uploads/2009/12/Podíl_VUP_%20na_plneni_DZ_30062010.%20pdf%5d.
VÝZKUMNÝ%20ÚSTAV%20PEDAGOGICKÝ,%202010.%20Podíl%20Výzkumného%20ústavu%20pedagogického%20na%20plnění%20úkolů%20vyplývajících%20z Dlouhodobého%20záměru%20vzdělávání%20a%20rozvoje%20vzdělávací%20soustavy%20České%20republiky.%20%5bonline%5d.%20%5bvid.13.11.2011%5d.%20Dostupné%20z http:/vuppraha.cz/wp-content/uploads/2009/12/Podíl_VUP_%20na_plneni_DZ_30062010.%20pdf%5d.
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metodiky pro pedagogické hodnocení v mateřské škole, pro základní školy vytvořením 

materiálu evaluace matematického vzdělávání a příkladů dobré praxe, dále byly 

zrealizovány v rámci projektu OP RLZ PILOT Z (Operační program rozvoj lidských 

zdrojů) semináře zaměřené na autoevaluaci škol. Dále z iniciativy Ministerstva vznikl 

projekt financovaný z Evropských strukturálních fondů „Cesta ke kvalitě“, zaměřený  na 

podporu škol při provádění jejich vlastního hodnocení a vytvoření metodiky propojení 

externí evaluace a autoevaluace ve spolupráci se zřizovateli škol a Českou školní inspekcí. 

 

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR pro roky 2011-

2015
30

, který byl publikován v březnu 2011, a který byl v listopadu 2011 publikován ve 

změněné formě
31

, si za své priority kromě zvýšení kvality vzdělávání, optimalizace 

nabídky vzdělávání, podpory pedagogických pracovníků nebo rozvoje odborného 

vzdělávání, stanovuje i zavedení nových metod hodnocení škol.  Dokument se věnuje 

v části „Hlavní reformní kroky“ zavedení plošného hodnocení 5. a 9. ročníků základních 

škol, úpravě systému vlastního hodnocení škol vytvořením podpory a zefektivněním 

procesu vlastního hodnocení, jeho propojením s připravovaným testováním  5. a 9. ročníků 

ZŠ a vytvořením konsenzuálního návrhu zainteresovaných stran (ČŠI a zřizovatelů) na 

žádoucí přístupy propojení autoevaluace a externí evaluace. Dalším cílem DZ je iniciativa 

dále se zapojovat do mezinárodních výzkumů srovnávání výsledků ve vzdělávání. 

Snaha o vytvoření uceleného systému hodnocení ve školství z roku 2007 tak zůstává stále 

v pozadí těchto jednotlivých priorit. I když řada dílčích opatření uvedených ve 3. 

strategické linii Bílé knihy byla již realizována (zřízení Centra pro hodnocení výsledků 

vzdělávání, zavedení státní maturity), „absence systému a zejména absence provázanosti 

evaluačních aktivit s obecnými cíli vzdělávací politiky a s kurikulárními dokumenty 

způsobují, že efekt těchto opatření je často sporný. Dílčí aktivity nejsou součástí žádné 

ucelené koncepce a bývají vnímány jako cíl sám o sobě, nikoli jako prostředek k realizaci 

určitého konkrétního cíle vzdělávací politiky.“
32

 

                                                 
30

 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY, březen 2011. Dlouhodobý záměr 

vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR (2011 – 2015), Č.j.: 20271/2010-20.  
31

 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY, listopad 2011. Dlouhodobý záměr 

vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR (2011 – 2015).  
32

 STRAKOVÁ, J., GREGER, D., KALOUS, J. aj., 2009.  Analýza naplnění cílů Národního programu 

rozvoje vzdělávání v České republice (Bílé knihy) v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání, 

verze: 13.3.2009, s.25. 
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Hodnocení škol a školských zařízení se řídí školským zákonem a příslušnými 

vyhláškami.  

 

Školský zákon
33

 upravuje vnitřní (vlastní) a vnější hodnocení škol a školských 

zařízení (prostřednictvím České školní inspekce a prostřednictvím zřizovatelů škol), ale i 

hodnocení vzdělávací soustavy (prostřednictvím každoročního vypracování výroční 

zprávy Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Krajskými úřady, Českou školní 

inspekcí a řediteli základních, středních a vyšších odborných škol).  

 

Vlastní hodnocení školy hodnotí kvalitu a efektivitu vnitřních procesů i vnějších 

podmínek z pohledu školy a vzájemný vztah k naplňování stanovených cílů. Do konce 

roku 2011 se při vlastním hodnocení školy vycházelo z vyhlášky MŠMT č. 15/2005 Sb., 

kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení 

školy
34

. Novelou školského zákona, účinnou od 1.1.2012, byla povinnost škol zpracovávat 

zprávu o provádění vlastního hodnocení zrušena spolu se zrušením výše uvedené vyhlášky 

MŠMT. Výsledky autoevaluace školy nově bude obsahovat výroční zpráva školy, vlastní 

hodnocení se už nestává podkladem pro kontrolu Českou školní inspekcí.,  

I nadále zůstává důležitým úkolem naší vzdělávací politiky hledání vazeb mezi 

autoevaluací a externí evaluací škol. Zrušení povinnosti ČŠI vycházet ve svém hodnocení 

z vlastního hodnocení školy patrně vznese zvýšené nároky na metodiku ČŠI, podle které 

mají být školy hodnoceny.
35

  

                                                 
33

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

(školský zákon), § 10 – Ministerstvo, Krajský úřad a ředitel školy každoročně zpracovává výroční zprávu, § 

12 – Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení školy a hodnocení Českou školní inspekcí; 

vlastní hodnocení školy je východiskem pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy a jedním z podkladů 

pro hodnocení Českou školní inspekcí; hodnocení může provádět také zřizovatel školy podle předem 

stanovených kritérií, § 28 – Zpráva o vlastním hodnocení je povinnou dokumentací školy, § 174 ČŠI 

zpracovává koncepční záměry inspekční činnosti a systémy hodnocení vzdělávací soustavy, získává a 

analyzuje informace o vzdělávání a sleduje a hodnotí efektivnost, provádí státní a veřejnosprávní kontrolu a 

každoročně zpracovává výroční zprávu. 
34

 Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního 

hodnocení školy: Vlastní hodnocení se provádí za období jednoho nebo dvou školních roků, jsou stanoveny 

termíny projednání v pedagogické radě, není stanoven rozsah, ale jsou stanoveny oblasti hodnocení – 

podmínky, průběh a výsledky vzdělávání, podpora žákům, spolupráce s rodiči, řízení školy zahrnující kvalitu 

personální práce  a další vzdělávání pedagogických pracovníků a zhodnocení výsledků vzhledem 

k podmínkám a zdrojům školy. 
35

 FRANKLOVÁ,  Z., CHVÁL, M., KOŠŤÁLOVÁ, H., aj., 2011. Na cestě ke kvalitě – bulletin projektu 

Cesta ke kvalitě. In: Národní ústav odborného vzdělávání. 



 31 

2.4.2 Kontrola a hodnocení Českou školní inspekcí 

Pojem inspekce má původ v latinském výrazu inspectio, znamenající dívat se 

dovnitř, nahlížet, pozorovat, zkoumat. V obecném významu je vysvětlován jako úřední 

dozor, dohled, kontrola.
36

 V pedagogickém prostředí je inspekce vymezena jako kontrolní, 

monitorovací a poradenská činnost, kterou provádí Česká školní inspekce. 

 

2.4.2.1 Historie 

Dějiny školní inspekce jsou úzce propojeny s celkovou organizací školského 

systému. První centrálně organizovaná instituce zřízená pro kontrolu škol, Dvorská 

studijní komise, byla zřízena již v roce 1759 a jejím úkolem bylo zajišťovat 

zdokonalování a rozvoj škol. V roce 1869 zavedl rakouský školský zákon nad školami 

jednotný státní dozor prostřednictvím okresních a jím nadřízených zemských 

školních inspektorů. Kontrolní činnost v této době se zaměřovala na učitele, jejich 

chování a další vědecké vzdělávání, kázeň, pořádek a čistotu ve škole, na používané 

vyučovací prostředky a pomůcky a na stav školní budovy, zahrady a školního nářadí. 

(Průcha, 2009). V pozdějších letech se k těmto povinnostem kontrolorů přidalo i sledování 

správného dodržování platných předpisů a úřední činnosti ředitelů a správců škol.  

Tento systém zůstal zachován až do roku 1949, kdy se inspekční orgány staly 

součástí územně členěných orgánů státní správy na úrovni krajů a okresů. V roce 

1953 byly vydány Směrnice o organizaci školního dozoru, v následujících letech další 

předpisy upravující odbornou činnost inspektorů a vztahy mezi inspektory na různých 

stupních řízení. V této době byla inspekční činnost zaměřena především na dodržování 

centrálně závazně stanovených učebních dokumentů. Místní národní výbory sledovaly 

výsledky práce škol a kontrolovaly hospodaření se svěřenými finančními prostředky, 

okresní národní výbory pak vykonávaly všeobecný dozor v oblastech úrovně řízení školy, 

ředitelovy péče o ideový, odborný a pedagogický růst pracovníků, prověřoval se prospěch 

a chování žáků, činnost pionýrských skupin apod. Krajské orgány hodnotily úroveň 

výchovy a vyučování v jednotlivých předmětech. Hodnocení školského systému jako celku 

bylo vždy záležitostí politickou a prováděly ho vrcholné správní orgány komunistické 

strany nebo školské orgány pod vedením orgánů stranických. 
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 PRŮCHA, J., 2009. Pedagogická encyklopedie.   
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Po roce 1989 byla Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy zřízena a jím 

přímo řízená Česká školní inspekce, která vykonávala ve školách státní kontrolu 

dodržování obecně závazných právních předpisů a veřejnosprávní kontrolu přidělených 

finančních prostředků státního rozpočtu. Od roku 1991 fungovala Česká školní inspekce 

(dále již jen ČŠI) jako samostatná rezortní instituce, jako úřad s celostátní působností. 

V této době se utvářel optimální model fungování inspekční činnosti, která měla na úrovni 

regionu vypovídat o aktuálním stavu konkrétních škol a mapovat komplexní situaci 

z hlediska dlouhodobější perspektivy, činnost ČŠI byla redukována na pouhou kontrolu 

nebo monitoring, do budoucna se však měla náplň činnosti ČŠI zaměřit více na 

poradenskou a konzultační činnost. 

 

 

2.4.2.2 Funkce ČŠI v současnosti 

Činnost České školní inspekce v současné době upravuje školský zákon. ČŠI tvoří 

ústředí se sídlem v Praze a 14 školních inspektorátů se sídly v krajských městech. V čele 

stojí ústřední školní inspektor jmenovaný ministrem školství, ostatní inspektory jmenuje do 

funkce ústřední školní inspektor.  

ČŠI provádí inspekci ve všech druzích škol a školských zařízeních zapsaných do 

školského rejstříku, a to podle plánu hlavních úkolů a kritérií hodnocení podmínek, 

průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb, které jsou po předložení ústředním 

školním inspektorem každoročně schvalovány ministerstvem a zveřejňovány. 

Úkolem ČŠI podle § 174 školského zákona je: 

- získávat a analyzovat informace o vzdělávání a sledovat efektivnost vzdělávání 

(výstupem je tematická zpráva) 

- zjišťovat a hodnotit podmínky, průběh a výsledky vzdělávání podle školních 

vzdělávacích programů (výstupem je inspekční zpráva) 

- zjišťovat a hodnotit naplnění školního vzdělávacího programu a jeho soulad 

s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem (výstupem je inspekční 

zpráva) 

- vykonávat státní kontrolu dodržování právních předpisů (výstupem je protokol o 

provedené kontrole) 
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- vykonávat veřejnosprávní kontrolu využívání finančních prostředků státního 

rozpočtu (výstupem je protokol o provedené kontrole) 

Další činnosti ČŠI: 

- provádí inspekční činnost na základě podnětů, stížností a petic a výsledky šetření 

předávat zřizovatelům škol 

- provádí inspekční činnost, pokud o to škola nebo školské zařízení požádá 

(podmínka pro přidělení finančních prostředků soukromým školám a školským 

zařízením)
37

 

- zpracovává a zveřejňuje tematické zprávy na základě shrnutí poznatků získaných 

z inspekční činnosti 

- zpracovává výroční zprávu o stavu vzdělávání a vzdělávací soustavy vycházející 

z inspekční činnosti za předcházející školní rok 

 

Inspekční činnost na školách a školských zařízeních provádí tým pracovníků ČŠI, 

který je písemně pověřený ústředním školním inspektorem. Činnost, práva a povinnosti 

inspekčního týmu jsou stanoveny § 175 školského zákona a vyhláškou MŠMT č. 17/2005 

Sb., o podrobnějších podmínkách organizace České školní inspekce a výkonu inspekční 

činnosti.  

Inspekční činnost se dělí na tři fáze – příprava (předběžná inspekční činnost), 

kdy je kontrolována dokumentace školy získaná od ředitele školy nebo zřizovatele či 

školské rady, výkon inspekční činnosti ve škole (na místě), kde se zjišťují primárná data 

o škole, ověřují se sekundární data zjištěná předběžným hodnocením a ověřují se údaje 

vykazované školou v rejstříku škol, ve statistických výkazech a ve školní matrice. 

Podkladem pro toto hodnocení jsou zjištění z vlastního hodnocení školy
38

, hospitace ve 

výuce, řízené rozhovory s ředitelem, pracovníky školy, se žáky aj. Při výkonu inspekční 

činnosti ve škole může být přítomen kromě ředitele školy nebo jím pověřeného 

zaměstnance i pověřený zástupce zřizovatele. S výsledky inspekční činnosti na místě je 

ředitel školy seznámen.  
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Třetí fází inspekční činnosti je zpracování výstupů z inspekční činnosti. Výstupem 

je podle zaměření kontroly inspekční zpráva (veřejná, lze podat připomínky, ke kterým se 

ČŠI vyjadřuje), protokol (neveřejný dokument, lze podat námitky, na které ČŠI vystaví 

opravný nebo nový protokol, zřizovatel může požádat o poskytnutí protokolu), tematická 

zpráva a výroční zpráva (viz. výše). Opatření na základě výsledků školní inspekce i 

kontroly přijímá ředitel školy i zřizovatel. V případě zjištění závažných nedostatků se 

zahajuje správní řízení, v případě, že tyto závažné nedostatky nejsou odstraněny, může 

ústřední školní inspektor požádat o výmaz školy nebo školského zařízení ze školského 

rejstříku, v případě nesplnění přijatých opatření ve stanovené lhůtě může ČŠI uložit 

pokutu. 

Mnoho zemí OECD má školní inspektoráty, ale působení a postavení inspekce se 

v jednotlivých zemích liší nejen tím, mají-li inspekční orgány vedle kontrolní a hodnotící 

funkce i funkci poradenskou, ale i v těchto čtyřech základních oblastech
39

: 

- zaměření inspekce - na jednotlivé osoby (jako je tomu např. v Itálii, Rakousku 

nebo Německu), na školy jako celek, na vztahy školy a školské rady, na specifická 

témata reflektující aktuální potřeby země nebo na celý vzdělávací systém (jako je 

tomu v České republice, Skotsku nebo Nizozemí) 

- charakteru výsledku inspekční činnosti závisejících na celkovém účelu inspekční 

činnosti, který může být poradenský, rozvojový nebo spíše sumativní 

- délky, intenzity a frekvence inspekčního procesu - v současné době je trendem 

spíše vzrůstající tendence omezování externí evaluace a podpory autoevaluace 

- pozice inspekce ve školském systému je v jednotlivých zemích různá, nelze 

definovat univerzálně platný model jejího fungování (např. Finsko nemá 

inspektorát a přesto je jednou ze 3 zemí, která je v mezinárodním srovnávání 

výsledků vzdělávání vždy na prvních místech) 

V posledních letech dochází v zemích s tradičně silnou direktivní rolí inspekčních 

orgánů (Rakousko, Německo, Francie) k novému pojetí charakteru inspekční činnosti, a to 

od exekutivního pojetí k činnosti evaluační. Nejvíce uznávané inspirační zdroje se stávají 

inspektoráty v zemích, kde je systematicky propojována vnější a vnitřní evaluace, 

výsledky jsou monitorovány, dokumentovány a na základě nich vznikají 
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propracované manuály s logicky provázanými soustavami indikátorů kvality, které 

jsou známé všem subjektům vzdělávací politiky – od inspektorů, přes zřizovatele, 

učitele až po žáky a rodiče. Takto vzniknul ve Skotsku inspekční manuál „Jak dobrá je 

naše škola?“, který patří v celoevropském měřítku k nejuznávanějším.
40

  

V České republice je však postup školní inspekce ve zjevném „protisměru“ výše 

popsaného směřování většiny inspektorátů vyspělých zemí. (Odehnal, 2006). ČŠI, která by 

měla být zodpovědná za vytvoření otevřené metodiky a srozumitelných indikátorů kvality, 

se kterými by školy byly seznámeny, však každoročně zveřejní pouze několikastránková 

„Kritéria hodnocení škol a školských zařízení“, podle kterých pak provádí svou kontrolní 

činnost. Výsledkem pak může být tápání ředitelů škol nad pojmem „kvalita školy“, 

subjektivní hodnocení inspektorů v přístupu k jednotlivým školám a vznik regionálních 

rozdílů v pojetí a realizaci kvality výchovy a vzdělávání. 

Jak již bylo popsáno výše, o výsledcích šetření externích kontrol v rámci České 

republiky vypovídají Výroční zprávy ze všech úrovní vzdělávacího systému – od 

Ministerstva po jednotlivé školy. Analýzami a hodnocením systémů vzdělávacích politik 

jednotlivých zemí se v tematických oblastech zabývá mezinárodní projekt OECD INES 

(Indicators of Education Systems), který svou činností přispívá ke kvalitě, rozsahu a 

aktuálnosti údajů týkajících se vzdělávání. Výsledky projektu jsou od roku 2005 

každoročně zveřejňovány v publikaci „České školství v mezinárodním srovnání“, která 

obsahuje nejdůležitější indikátory a informace z publikace vydávané Evropskou komisí 

„Education at a Glance“.  

Pro podporu mezinárodní výměny informací o vzdělávání a inspekčních systémech, 

pro uskutečňování společných inspekcí a evaluačních projektů a zabezpečení profesního 

růstu inspektorů vznikla v roce 1995 Stálá konference ústředních a generálních 

inspektorátů vzdělávání – SICI (The Standing International Conference of 

Inspectorates), ve které spolupracuje 29 zemí světa včetně České republiky. Účelem 

tohoto sdružení je díky pravidelnému setkávání představitelů inspektorátů jednotlivých 

členských zemí na workshopech, pořádání společných evaluací a jejich rozborem, snaha o 

stálé zlepšování kvality inspekční činnosti jednotlivých zemí.  
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Analýzy srovnávacích šetření zpracovávanými sdružením inspektorátů SICI
41

 

poskytují náhled do systémů provádění inspekční činnosti v jednotlivých zemích. Shrnující 

poznatky spolu s návrhem realizace externí kontroly v ČR jsou uvedeny v následujících 

bodech: 

1) Inspekční kontrola je ve většině států prováděna podobně jako v České republice 

(Tým cca 3 inspektorů navštíví školu, provede kontrolu, vypracuje hodnotící zprávu a 

stanoví opatření k nápravě). Této inspekční kontrole říkáme „úplná inspekce“.  

Inspekce lze ale také provést pomocí dalších subjektů než jsou školní inspektoři. Již 

v roce 1996 navrhnul tým pracovníků OECD ve Zprávě examinátorů o vzdělávacích 

systémech  propojení současného systému inspekcí o další odborníky z pedagogických a 

výzkumných ústavů.  

V této myšlence pokračuje i zpráva sdružení inspektorátů SICI (2010), ve které je 

navržena možnost doplnit externí hodnocení školních inspekcí o tzv. „kritického přítele“, 

kterým může být např. ředitel jiné školy, jenž na požádání provede inspekci předem 

stanovených oblastí podle dohodnutého rámce kritérií, ukazatelů a norem. V některých 

zemích již tento systém kontrol funguje a je vládou podporován jako velmi efektivní 

systém „sebehodnocení s vnější složkou“. „A good mirror is the eye of a friend“
42

 

(„Dobrým zrcadlem je oko přítele“) 

2) Jedním z klíčových faktorů souvisejících s vývojem inspekce je míra 

odpovědnosti místních orgánů v oblasti řízení školství. V případě, že by místní orgány 

(kraje, obce) měly zodpovědnost za sledování a rozvoj kvality ve školách, bylo by nutné 

vytvořit na národní úrovni kontrolní modely, které by zajistily správnou činnost těchto 

místních orgánů, a to především stanovením standardů kvality školy, závazného postupu a 

oblastí kritérií pro hodnocení školy zřizovatelem (obcí, krajem). Přestože se tento systém 

zdá být složitějším, v konečné fázi by tak uvolnil ruce inspekčním orgánům k provádění 

národních i mezinárodních analýz a monitoringu vzdělávacích výsledků, jehož výstupy by 

pak mohly být podkladem pro zkvalitňování vzdělávacího systému ČR. Místní orgány 

spoluzodpovědné za kvalitu škol ve své působnosti by tak vyvíjely na rozvoj škol patřičný 

tlak nejen formou pravidelných a systematických kontrol, ale na druhé straně by byly 
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nuceny školám poskytovat dostatečnou podporu a spolupráci. Pravidelné kontroly Českou 

školní inspekcí by tak v mnoha případech mohly být vykonávány v jiném, 

úspornějším „režimu“ než doposud (viz. dále bod č.3 a 4) 

3) Frekvence a hloubka provádění kontrol je v různých zemích různá. Tento časový 

harmonogram, zaměření a míra intenzity inspekce lze uzpůsobit podle vykazovaných 

výsledků škol. Pokud škola vykazuje ve výroční zprávě (či jiné hodnotící zprávě) velmi 

dobré výsledky a má i velmi dobré výsledky v národním testování, není třeba provádět 

inspekční kontroly tak často a s takovou intenzitou, jako ve škole, která tyto dobré 

výsledky nevykazuje. Pokud škola vykáže problém (ať už vyplývající z vlastního 

hodnocení nebo z výsledků národního měření výsledků), měla by škola okamžitě zahájit za 

vyžádané pomoci zřizovatele nebo „kritického přítele“ kroky k nápravě. Skutečná realizace 

nápravy ale vždy musí zůstat v pravomoci ředitele školy jako autonomní organizace. 

4) Inspekční činnost by se podle vykazovaných výsledků školy dala rozdělit na tři 

typy kontrol: „plné kontroly“, kdy se inspekce provádí v současném režimu kontroly 

všech oblastí podle předem stanovených kritérií pro daný rok, „standardní kontroly“ 

prováděné pro vybraný počet oblastí, ve kterých škola vykazuje problémy a „krátké 

prohlídky“ namátkové inspekce bez konkrétního předmětu kontroly u škol, které vykazují 

výborné výsledky. Tato prohlídka by byla zaměřena na vlastní hodnocení školy, měla by 

být krátká, energická – tzn. nezatěžující školu zbytečnými přípravami na kontrolu
43

. 

Všechny typy kontrol a inspekcí by měly být prováděny v přátelské atmosféře 

vzájemné spolupráce, důvěry a pomoci, příklady dobré praxe by měly být 

zveřejňovány. 

 

2.4.3 Hodnocení zřizovatelem 

„Změny politických a administrativních struktur v důsledku porevoluční 

transformace ČR od roku 1989 mají zásadní vliv na systém správy školství. Dělba 

administrativních pravomocí mezi politickým centrem, obcemi a jednotlivými institucemi 

byla změněna s cílem vytvořit předpoklady pro vyšší úroveň autonomie škol a obcí…. 

Hlavním cílem je vytvoření nové rovnováhy mezi autonomií škol a jednotlivých učitelů na 
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jedné straně a odpovědností veřejných orgánů za zajišťování účinnosti a kvality 

vzdělávacích služeb na straně druhé.“
44

 

Hodnocení činnosti škol zřizovatelem je jednou ze součástí externí evaluace. 

Povinnost hodnotit činnost organizací, které obec zřizuje, je dána zákonem č. 128/2000 

Sb., o obcích, (u škol zřizovaných kraji je to zákon 129/2000 Sb., o krajích a u 

soukromých škol zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, 

předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů) a dále se této oblasti 

věnuje § 12 školského zákona, který zřizovateli umožňuje provádět hodnocení jím 

zřizovaných škol a školských zařízení podle kritérií, která předem zveřejní.  

Cílem externího hodnocení školy zřizovatelem by mělo být zajištění účelu, pro 

který jsou školy zřízeny, tzn. efektivní plnění veřejné služby poskytování výchovy a 

vzdělávání. S tímto cílem je také spojená tvorba hodnotících kritérií, která však nejsou 

stanovena centrálním nařízením, ale která si zřizovatelé stanovují podle vlastních priorit a 

mohou se tudíž v rámci jednotlivých obcí ČR výrazně odlišovat.  

V roce 2009 vzniknul z rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

ČR projekt Cesta ke kvalitě
45

, jehož řešitelem byl Národní ústav odborného vzdělávání a 

Národní institut pro další vzdělávání, a který byl spolufinancován z evropského sociálního 

fondu a státního rozpočtu České republiky. Tento tříletý projekt byl zaměřený především 

na podporu škol při provádění jejich vlastního hodnocení a druhou významnou aktivitou 

projektu bylo vytvoření metodiky propojení externí evaluace a autoevaluace ve spolupráci 

se zřizovateli škol a Českou školní inspekcí. V rámci tohoto cíle bylo v roce 2009 

provedeno anketní šetření ve všech krajích celé ČR
46

, jehož výstupem se v roce 2011 stalo 

„Doporučení pro zřizovatele k hodnocení škol“
47

, obsahující doporučený postup a postoj 

zřizovatelů k externímu hodnocení škol a doporučená kritéria pro hodnocení škol. (více 

v příloze č. 2 – Doporučená kritéria hodnocení škol zřizovatelem) 

Z výše uvedeného Doporučení pro zřizovatele vyplývá obecně známá, ne však již 

obecně realizovaná skutečnost, že hodnocení školy by mělo být samozřejmým a 
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přirozeným principem vztahu zřizovatele a školy a mělo by být součástí jeho 

koncepčního přístupu. (Ne tedy pouze kontrola dodržování rozpočtové kázně a nakládání 

s majetkem obce, jak tomu u mnoha obcí bývá, ale například i poskytování metodické 

pomoci nebo spolupráce při stanovení priorit a cílů školy vycházejících ze strategických 

dokumentů kraje i ČR a opatření ke zlepšení činnosti školy vycházející z výsledků 

vlastního hodnocení nebo kontroly Českou školní inspekcí.) Hodnocení by nemělo být 

konečným cílem, ale mělo by sloužit k hledání cest a způsobů, jak škole pomoci ke 

zvýšení kvality její práce.  

Výroční zpráva ČŠI
48

 svědčí o tom, že zřizovatelé téměř nevyužívají svého práva 

hodnotit školy, které zřizují, podle předem stanovených kritérií. Podobně tomu je i u 

hodnocení práce ředitelů škol, kdy téměř polovina zřizovatelů toto hodnocení 

neprovádí.
49

 Jedním z faktorů této skutečnosti je fakt, že mnozí zřizovatelé (především 

menších obcí) nedisponují odborným vzděláním v oblasti managementu školství, neznají 

strategické dokumenty s jejich cíli a nepovažují hodnocení škol za prioritu svého působení.   

Ke stejným závěrům dospěla i analýza prováděná společností McKinsey v roce 

2010
50

, která zjistila: 

- ředitelé škol jsou hodnoceni pouze zřídka, a když k tomu dojde, zpětná vazba se 

netýká nejdůležitějších součástí jejich role  

- až 85% ředitelů na výsledky své práce od zřizovatelů nedostávají žádnou zpětnou 

vazbu  

- když už k hodnocení dochází, není proces hodnocení pravidelný a strukturovaný 

- zřizovatelé kvalitu školy hodnotí podle zpráv ČŠI, finančních výsledků, image 

školy, kvalifikace učitelů a materiálů, jimiž se škola prezentuje 

- zřizovatelé nemají odpovědnost za kvalitu výsledků vzdělávání, ale pouze za 

provoz škol 

- zřizovatelé (pracovníci odborů školství i pracovníci vedení měst a obcí) nemají 

odpovídající dovednosti k monitorování kvality škol a žádný právní předpis ani 

nestanovuje povinnost si toto vzdělání doplnit 
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Doporučením společnosti McKinsey na tento stav je kromě vyřešení otázky 

kvalifikovanosti pracovníků MŠMT a krajů (popřípadě obcí) i stanovení organizační 

odpovědnosti jednotlivým subjektům vzdělávací soustavy, kdy primární odpovědnost 

za kvalitu nese ředitel školy, ale významnou roli by měly hrát i orgány místní správy – 

kraje, popřípadě obce, které by byly zodpovědné za kvalitu škol ve své působnosti.  

 

2.4.4 Vlastní hodnocení školy 

„A school always prepared for inspection, but not always preparing for inspection, 

is a self-evaluating school.“ (Leicestershire County Council)
51

 

(„Sebehodnotící škola je škola, která je vždy připravena na inspekci, ale 

permanentně se na ni nepřipravuje.“)  

 

Vlastní hodnocení školy, autoevaluace, sebehodnocení nebo vnitřní evaluace jsou 

synonyma vyjadřující cyklický, systematický a systémový proces, který je iniciován a 

realizován aktéry školního života (učiteli, žáky, rodiči atd.). Původní pojetí autoevaluace 

vyjadřovalo „systematické hodnocení dosažených cílů podle předem stanovených kritérií 

prováděné pracovníky školy“ nověji jde o „systematické posuzování činnosti školy, jehož 

výsledky slouží jako zpětná vazba ke korekci vlastní činnosti a jako východisko pro další 

práci školy“ 
52

. 

 

2.4.4.1 Vývoj autoevaluace 

Potřeba zavádět autoevaluaci ve školní praxi ČR vznikla v návaznosti 

na probíhající kurikulární reformu jako prostředek pro zajištění spoluúčasti a 

zodpovědnosti nově autonomních školských subjektů za svoji kvalitu. Se zvyšováním míry 

autonomie škol souvisí i posilování významu komplexní evaluace – tedy evaluace ne jen 

externími subjekty, kterými jsou školní inspekce nebo zřizovatelé, ale také autoevaluace, 

jako rovnocenné protiváhy vnějšího hodnocení a motoru pro pozitivní podporu rozvoje 

škol. 
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Tendence poskytovat školám více autonomie a s tím související snaha o zavádění 

autoevaluace je v posledních letech patrná i v jiných evropských státech, a to nejen v rámci 

jednotlivých zemí, ale také při nadnárodních aktivitách pomocí projektů a srovnávacích 

studií. Projekt Evaluace kvality vzdělávání ve škole – SOCRATES 1 (podrobněji 

v MaCBeath, 2006)
53

 probíhal v letech 1997 - 1999 v 18-ti evropských zemích a jeho 

výstupem se stal systematický, realistický a flexibilní model umožňující rozvoj všech 

zúčastněných osob, tzv. Profil sebehodnocení. Tento profil sebehodnocení byl ověřen na 

101 evropských školách a jeho úspěšnost potvrdila vysoká míra iniciativy škol pokračovat 

v provádění autoevaluace i po skončení tohoto projektu. I projekty a studie prováděné 

v dalších letech (Projekt efektivní autoevaluace škol nebo srovnávací studie z roku 2004 

Evaluace škol poskytující povinné vzdělávání v Evropě) prokázaly přínos autoevaluace ke 

zdokonalování práce škol a její potřebnost pro jejich rozvoj.
54

 

 

2.4.4.2 Podstata a smysl vlastního hodnocení školy 

Autoevaluace, neboli vnitřní řízení kvality, je proces systematického, pravidelného 

posuzování činnosti školy a dosahování stanovených cílů na základě předem stanovených 

kritérií, prováděné pracovníky školy, jehož výsledky slouží jako zpětná vazba ke korekci 

vlastní činnosti. Účelem autoevaluace je uvědomění si stávajícího stavu, silných a slabých 

stránek své činnosti a vytvoření podnětu pro další rozhodování a plánování. Autoevaluace 

není cílem, ale cestou k trvalé péči o rozvoj kvality.  

Autoevaluační proces zahrnuje pět jednotlivých vývojových fází
55

  

- motivace (předpokládá ztotožnění pracovníků s cíli organizace a jejich přesvědčení 

o potřebě změnit současný stav) 

- přípravná fáze (diskuse a dohadování, kdy výsledkem je výběr oblastí, které je 

třeba změnit, stanovení pravidel, podmínek, plánů, tvorba týmů, rozdělení rolí a 

odpovědnosti) 

- realizační fáze (konkretizace dosavadních poznatků, aplikace metod a nástrojů 

získávání potřebných informací, sběr informací) 
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- evaluační fáze (vyhodnocování dat, identifikace plánu a priorit budoucího vývoje) 

- korektivní fáze (realizace naplánovaných změn, inovace a korekce nesrovnalostí) 

Všechny výše popsané fáze by na sebe měly plynule navazovat a celkově vytvářet 

harmonii sebezdokonalování. „…bez přesvědčení o potřebnosti a správnosti jednotlivých 

kroků, bez víry a naděje ve zlepšování sebe sama i okolních věcí je velmi obtížné 

autoevaluační procesy smysluplně realizovat.“
56

 Při nepochopení pravé podstaty a 

smyslu vlastního hodnocení a z toho plynoucím formálním provádění autoevaluace, 

bude tato činnost považována za povinnost stanovenou „zvnějšku“, za zbytečnou 

byrokracii a nikdy nedojde k naplnění jejího „vyššího principu“.  

 

2.4.4.3 Právní rámec a současné trendy 

Povinnost provádět vlastní hodnocení vyplývá ze školského zákona a do konce 

roku 2011 také z vyhlášky č. 15/2005 Sb., která stanovovala bližší parametry – rámcovou 

strukturu, pravidla a termíny procesu provádění vlastního hodnocení školy. Jedním 

z důvodů ukotvení vlastního hodnocení od roku 2004 ve školském zákoně bylo nové pojetí 

evaluace ve školství, kdy autoevaluace se stala druhým pólem hodnocení školy vyvažující 

pohled externích hodnotitelů, kterými jsou ČŠI a zřizovatel. Vlastní hodnocení předchází 

vypracování školního vzdělávacího programu, je východiskem pro tvorbu výroční zprávy 

školy a do konce roku 2011 bylo také podkladem pro kontrolu Českou školní inspekcí. 

Výstupem z vlastního hodnocení byla podle právních předpisů do konce roku 2011 zpráva 

o provedeném vlastním hodnocení poukazující na vývoj, který byl učiněn za uplynulé 

hodnotící období, oblasti, které je třeba zlepšit spolu s konkrétními návrhy opatření 

k nápravě, dále na silné stránky školy a hodnotila účinnost opatření vyplývajících z 

dřívějších autoevalucí. Evaluační zpráva byla neveřejná a sloužila jako podklad pro další 

plánování rozvoje školy.  

Na základě novely školského zákona platné od 1. 1. 2012 zůstává pro školy 

povinnost vlastní hodnocení provádět (podle § 12, odst. 1 školského zákona, který 

stanovuje: „hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení školy a hodnocení 

Českou školní inspekcí“), zpráva o této činnosti však již není samostatným dokumentem, 

který by byl podkladem pro hodnocení Českou školní inspekcí, ale stává se součástí 
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výroční zprávy o činnosti školy. V souvislosti se zrušením vyhlášky MŠMT č. 15/2005., 

nejsou žádným zákonným předpisem stanoveny ani povinné oblasti hodnocení ani další 

podmínky provádění autoevaluace. 

Dlouhodobý záměr vzdělávání ČR v roce 2007
57

 si za jednu ze svých priorit 

stanovil podporu vlastního hodnocení škol. Tento cíl byl díky realizovaným projektům 

podporujícím vlastní hodnocení škol v letech 2007 – 2011 průběžně naplňován. (více 

v kapitole 2.4.1. Systém evaluace podle platných právních předpisů).  

Skutečný stav a charakter procesů vnitřní evaluace na českých školách nelze 

jednoznačně charakterizovat, některé závěry lze pouze vyvozovat z výročních zpráv ČŠI
58

: 

- 1999/2000 – nejslabším článkem řízení škol je kontrolní činnost, neboť ve většině 

škol nebyl vytvořen účinný systém kontroly, školy málo využívají vlastních 

hodnotících nástrojů 

- 2001/2002 – většina škol nemá vytvořený účinný systém vlastní evaluace, kontrola 

pedagogické činnosti je prováděna formálně 

- 2002/2003 – kontrola pedagogického procesu řediteli škol není systematická, 

vnitřní evaluace školy zaměřená na kvalitu vzdělávání se většinou neprovádí 

- 2003/2004 – chybí systematická autoevaluace, školy mají sice o autoevaluaci 

zájem, ale prozatím ji neumějí provádět 

- 2004/2005, 2005/2006 – zprávy dokumentují mírný posun v rozvoji 

autoevaluačních procesů ve školách (Průcha, 2009) 

- 2006/2007 – ředitelé mají výrazné problémy s přípravou a realizací sebehodnocení 

a vytváření výroční zprávy i sebehodnocení považují za zbytečné a nepotřebné 

(McKinsey, 2010) 

Tematická zpráva ČŠI 2007-2010
59

 poukazuje na nedostatečné nastavení vlastního 

hodnocení u 51,9 % mateřských škol, kdy školy neumí nastavit odpovědnost 

pedagogických pracovníků za vlastní hodnocení, častý je pouze formální a nefunkční 

popis, jednotlivé části nevytvářejí ucelený systém, nejsou stanoveny časové plány, způsoby 

hodnocení apod. U základních škol pak bylo zjištěno, že některé školy při zpracování 
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systému vlastního hodnocení nepostupují v souladu s platnými právními předpisy nebo si 

nestanovují vlastní kritéria hodnocení, ale pro tvorbu kritérií raději využívají vnější 

nabídky. 

 Jednou z priorit Dlouhodobého záměru MŠMT 2011 je podpora a zefektivnění 

procesu vlastního hodnocení škol vytvořením účelné metodiky a nástrojů a podporou škol 

v komunikaci sdílením zkušeností. Zpracování vlastního hodnocení školy chce MŠMT 

dále propojit s připravovaným testováním žáků 5. a 9. tříd, uvést do praxe systém dalšího 

vzdělávání v oblasti vlastního hodnocení a do roku 2012 vytvořit konsenzuální návrh se 

zainteresovanými stranami (ČŠI a zřizovatelé) žádoucích přístupů propojení autoevaluace 

a externí evaluace.  

 

2.4.5 Zodpovědnost aktérů vzdělávací politiky za výsledky 

Po politické transformaci v roce 1989 došlo k zásadní změně v postavení škol, obcí 

i centrálních úřadů. V rámci decentralizace získaly školy velkou míru autonomie, obce a 

kraje se staly zřizovateli základních, mateřských a dalších škol, školní inspekce se stala 

samostatným kontrolním orgánem bez vazeb přímé nadřízenosti ředitelům škol a úloha 

ministerstva školství se změnila od přímého centrálního řízení na funkci koordinační a 

strategickou. Hlavním cílem vzdělávací politiky se v této době stalo vytvoření rovnováhy 

mezi nově vzniklou autonomií škol a odpovědností veřejných orgánů za zajišťování kvality 

vzdělávacích služeb.  

Význam slova „odpovědnost“ odkazuje na hierarchický vztah mezi těmi, kdo mají 

moc a těmi, na které jsou delegovány pravomoci či kompetence.
60

 Pověřené orgány se tak 

musí zodpovídat z toho, jak nakládají s delegovanými pravomocemi a povinnostmi. 

Odpovědnost jednotlivých subjektů vzdělávací soustavy určuje v obecné rovině školský 

zákon: za stav, koncepci a rozvoj vzdělávací soustavy zodpovídá Ministerstvo školství, 

ČŠI zodpovídá za provádění inspekčních kontrol na školách, zřizovatelé škol jsou 

zodpovědní za zajištění vzdělávání pro své občany, vedení školy je zodpovědné za výši 

úrovně poskytovaného vzdělávání a za účelné a efektivní nakládání s finančními 

prostředky.  
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Konkrétnější vymezení odpovědnosti lze provést rozdělením na tři typy 

odpovědnosti :  

- odpovědnost za výkon, která je zaměřena na školní výsledky vzdělávání, nikoli na 

proces. Jde o vztah mezi ministerstvem, které zadává podmínky hodnocení a 

školou, zodpovědnou za výsledky svých žáků. Lze sem zahrnout státní zkoušky (v 

České republice byly státní zkoušky ve formě státních maturit zavedeny v roce 

2011, na úrovni primárního a nižšího sekundárního vzdělávání však systém státních 

zkoušek neexistuje) a národní hodnocení (v České republice se plánuje zavést 

systém národního hodnocení žáků 5. a 9. tříd od roku 2012/2013, do té doby zde 

neexistoval systém národního hodnocení na žádné vzdělávací úrovni). 

- Právní odpovědnost, která je zaměřena na dodržování právních předpisů, z nichž 

nejčastěji jde o informace o žácích a jejich charakteristiky, otázky bezpečnosti, 

učební plány, správu budov a pozemků, kvalifikaci učitelů a finanční záležitosti. 

Dodržování právních předpisů podléhá kontrole ČŠI, zřizovatelům, orgánům 

zajišťujícím bezpečnost a zdraví při práci a dalším státním institucím (např. Správě 

sociálního zabezpečení, zdravotního zabezpečení nebo finančním úřadům). 

- Tržní odpovědnost získává v poslední době většího významu a projevuje se 

v konkurenčním tlaku na školy. Zde se jedná o odpovědnost školy za kvalitu 

poskytování služeb jejím klientům – žákům a rodičům. Jako finanční pobídka pro 

školy v tržní odpovědnosti je kombinace nastaveného systému financování na žáka 

a možností rodičů vybrat si školu, na kterou své dítě přihlásí. 

Na školu je vyvíjen velký tlak z různých stran, její činnost je ovlivňována řadou 

determinantů (blíže v kapitole 2.3.), kterým musí přizpůsobovat svou aktivitu. Obecně se 

předpokládá, že škola musí brát úvahu přání a potřeby svých klientů, a těm je také za svoji 

činnost odpovědná. Často se stává, že škola svoji činnost přizpůsobuje v rozporu se 

svým přesvědčením názorům a přáním zřizovatele, jehož odborná erudovanost 

v oblasti školského managementu mnohdy neodpovídá potřebám doby, a který za 

dopady svých rozhodnutí nebo uplatnění vlivu žádnou odpovědnost nenese. Podobně 

tomu je u České školní inspekce, která si ke své kontrole na školách stanovuje vlastní 

kritéria. Za případné negativní důsledky svých hodnotících soudů nebo navržených 

opatření k nápravě však odpovědnost rovněž nenese. Veškerá tíha tak zůstává jen na škole, 
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na jejím řediteli a jeho schopnosti ustát vnější tlak požadavků často bez sebemenší podpory 

a pomoci. 

 

2.4.6 Spolupráce při hodnocení a zvyšování kvality škol 

Po podrobném vhledu do problematiky evaluace vzdělávacího systému v České 

republice lze stanovit tyto závěry: 

- Česká školní inspekce, zákonem zřízená jako organizačně nezávislá složka státu 

pro provádění externí evaluace ve školství, získává a analyzuje informace, hodnotí 

podmínky, průběh a výsledky vzdělávání podle vlastních kritérií a vykonává státní 

a veřejnosprávní kontrolu (viz. kapitola 2.4.2.2.). Tato instituce neposkytuje školám 

a školským zařízením metodickou pomoc, nevystupuje v roli poradce, ale provádí 

pouze kontrolní a hodnotící činnost na základě vlastních kritérií, výstupy jejích 

aktivit jsou ryze sumativní. 

- Zřizovatelé škol a školských zařízení jsou oprávněni vstupovat do procesu 

evaluace jimi zřizovaných škol, podle kritérií, která si sami stanoví. Z provedených 

výzkumů však vyplývá, že až 85% zřizovatelů této možnosti z různých 

objektivních důvodů nevyužívá. (viz. kapitola 2.4.3.). Zřizovatelé nejsou v rámci 

státní správy ani samosprávy zákonem vázáni k poskytování metodické pomoci 

školám, jež zřizují. 

- Provádění vlastního hodnocení školy (viz. kapitola 2.4.4.) je zákonem stanovená 

povinnost. Vlastní hodnocení provádí škola v rámci své činnosti, oblasti a struktura 

hodnocení v současné době nejsou stanoveny žádným právním předpisem. 

Zřizovatel může výstupy z provedeného vlastního hodnocení školy získat z veřejné 

výroční zprávy o činnosti školy (mateřské školy a školská zařízení, nenařídí-li jim 

to zřizovatel v rámci samosprávy, nemají zákonnou povinnost výroční zprávu 

zpracovávat). Zůstává otázkou, do jaké míry budou školy schopny provádět 

autoevaluaci bez  stanovených jednotných kritérií, bez možnosti jakékoli kontroly 

ze strany externích hodnotitelů a jak otevřené budou školy při prezentaci výstupů 

vlastního hodnocení ve veřejné výroční zprávě školy.  

 



 47 

-  Ze zpráv ČŠI vyplývá dlouhodobá nesystematičnost, nezájem a formalita 

v provádění vlastního hodnocení škol (viz. kapitola 2.4.4.3.), protože úsilí o stálé 

zlepšování činnosti ředitelé škol nepovažují za příliš důležité a tuto aktivitu 

pociťují jako zátěž
61

. 

- Zřizovatelé nemají zákonem stanovenou zodpovědnost za kvalitu jimi 

zřizovaných škol, není jasně stanoveno, kdo má školám poskytovat zpětnou vazbu 

o jejich schopnosti kvalitně se hodnotit a na základě vlastního hodnocení dále se 

zlepšovat, nejsou jasně stanoveny parametry spolupráce mezi inspekcí, 

zřizovateli a školou
62

. 

„Skutečnou kvalitu nelze do škol vnést zvenčí (ani prostřednictvím sebevíce 

„osvícené“ školní inspekce), bez občasné kvalifikované zpětné vazby zvenčí mají naopak 

sebelepší systémy školní autoevaluace tendenci po čase „erodovat“.“
63

 

 

Z mezinárodního výzkumu provedeného v letech 1997 – 1999 (MacBeath, 2006, 

s.200)
64

 (viz.kapitola 2.4.4.1.) mimo jiné vyplývá skutečnost, že jen velmi málo škol je 

dostatečně samostatných na to, aby autoevaluaci prováděly samy. Je zapotřebí 

metodologické podpory a povzbuzení ze strany národních úřadů a institucí. Jako 

jeden z nejhodnotnějších aspektů forem podpory se projevil koncept „kritického 

přítele“
65

, kterým by měl být spojenec školy, nezaujatý odborník ve školské oblasti, 

pomáhající škole radou i kritikou ve všech fázích procesu, přinášející objektivní úhel 

pohledu na věc. Kritický přítel přichází do školy zvnějšku a svou dobře míněnou kritikou a 

radami pomáhá škole v nacházení a řešení problémových míst v její činnosti a v rozvoji 

jejích silných stránek.  

V rámci projektu „Cesta ke kvalitě“ vzniknul v České republice vzdělávací 

program Koordinátor a Poradce autoevaluace, do kterého se mohli přihlásit ředitelé, 
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jejich zástupci i učitelé zkušení v procesu vlastního hodnocení, a který byl zaměřen na 

získání konzultačních a poradenských dovedností v oblasti autoevaluace škol. V květnu 

2011 probíhala praxe již 28 poradců autoevaluace v 67 školách celé České republiky
66

. 

Bohužel v současné době je mimo projekt NÚOV pro školy stále velmi obtížné takového 

dostatečně kompetentního a ochotného člověka najít.  

Další podobnou možností spolupráce při provádění evaluace ve vzdělávání může 

být metoda Peer review. Tento nástroj byl v roce 2008 navržen Evropským parlamentem a 

Radou a spolu s autoevaluací měl tvořit komplexní nástroj pro zajišťování kvality 

v odborném vzdělávání a přípravě
67

. Lze ji však praktikovat i u jiných druhů škol a 

školských zařízení. Peer review je „lidská a přátelská“ metoda externí evaluace, kdy si 

partneři z podobného prostředí, na stejné úrovni na základě provedené autoevaluace 

vyměňují zkušenosti. Cílem Peer review je podpořit evaluovanou školu v zajišťování a 

rozvoji kvality poskytovaného vzdělávání. Zaměřuje se spíše na rozvoj organizace, zvýšení 

profesionality zúčastněných škol než na skládání účtů a kontrolu. Přínosy této metody pro 

zúčastněné školy jsou kromě získání zpětné vazby ke svým činnostem a identifikování 

problémových míst i možnost prezentování svých silných stránek a poukázání dobré praxe, 

ale i schopnost skládat účty svým zainteresovaným stranám a ustanovení sítě spolupráce 

s dalšími poskytovateli. Osobou „Peer“ může být a) osoba, která je na stejné úrovni jako je 

osoba, jejíž výkon je evaluován; b) pracuje v podobné organizaci; c) nezávislá osoba 

z vnějšího prostředí mimo vzdělávací organizaci, důvěrně obeznámena s problematikou; d) 

kritický přítel. 

Poradenství a metodická pomoc může být školám nabízena i v dalších formách 

aktivit, jak se tomu děje v jiných evropských zemích
68

 a to například vydáváním příruček a 

informačních materiálů, navrhováním kritérií a metod provádění autoevaluace a indikátorů 

kvality, nabídkou kurzů a seminářů dalšího vzdělávání, nebo vytvářením kvalitních sítí 

projektů, které ostatním školám poskytnou informace, nástroje a poradenství. 
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Přestože jsou výše popsané metody doplňující autoevaluaci školy využitím 

externího kritického, ale zároveň lidského a přátelského pohledu již dlouhá léta velmi 

doporučovány, (Prohlášení vídeňské konference, 20. - 21. listopadu 1998
69

 nebo 

Doporučení Evropského parlamentu a Rady, 2008
70

) v České republice neexistuje 

v současné době žádná podpora pro jejich realizaci. Externí evaluace se provádí ryze 

formou kontroly (zjišťováním skutečného stavu, porovnáním se stanovenými kritérii 

a stanovením nápravných opatření) a proces autoevaluace je pro školy sice povinný, 

ale často samotnými školami nepochopený a považovaný tak za nepotřebný a 

zbytečně zatěžující.  
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3. Výzkumná část 

Cíl výzkumu : na základě výzkumného šetření zjistit úroveň a efektivitu systému 

externí kontroly a hodnocení škol v Libereckém kraji.  

Metody výzkumu: pro ředitele a zřizovatele škol byl použit dotazník, pro 

pracovníky ČŠI řízený rozhovor. Další data byla zjišťována z již provedených anketních 

a dotazníkových šetření, ze strategických dokumentů a výročních zpráv. Pilotní 

dotazník pro ředitele byl v rámci předvýzkumu rozeslán čtrnácti ředitelům základních a 

mateřských škol. Tito ředitelé byli požádáni o vyjádření, kterým otázkám v dotazníku 

nerozuměli, se kterými otázkami měli problémy, tyto drobné připomínky týkající se 

formulace otázek a nabízených možností byly zapracovány do dotazníku. Stejný postup byl 

proveden i u zřizovatelů - pilotní dotazník byl rozeslán osmi zřizovatelům (6 zřizovatelů, 

kteří zřizují 1-2 školy, 2 zřizovatelé, kteří zřizují 4 a více škol). Se dvěma zřizovateli byl 

proveden telefonický rozhovor pro zjištění, jestli zřizovatelé rozumějí všem otázkám 

z dotazníku. 

Sběr dat proběhl v říjnu – listopadu 2011. Byly osloveny tři skupiny 

respondentů: ředitelé a ředitelky mateřských a základních škol zřizovaných obcí, 

zřizovatelé těchto škol a pracovníci České školní inspekce. 

Distribuce a návratnost dat: 

Základní soubor zřizovatelů škol v Libereckém kraji je celkem 127 zřizovatelů 

„malých“ (zřizují 1-3 školy) a 10 zřizovatelů „velkých“ (zřizují 4 a více škol). Výzkumné 

šetření bylo provedeno s celým základním souborem. 

Základní soubor škol v Libereckém kraji je celkem 129 mateřských škol a 187 

základních škol. Z důvodu velkého počtu škol základního souboru byl proveden náhodný 

systematický výběr, kdy všechny školy byly seřazeny podle abecedy a následně byla 

vybrána každá druhá škola. Z celkového počtu 316 škol byl vybrán reprezentativní soubor 

158 škol. Tento počet jasně reprezentuje a procentuelně přesně vystihuje základní soubor – 

tzn. 41% mateřských škol (65) a 59 % základních škol (93). 

Elektronickou poštou bylo rozesláno celkem 158 dotazníků ředitelům škol (65 

mateřských a 93 základních) a 127 dotazníků zřizovatelům škol. Adresy škol i 

zřizovatelů byly získány z databáze Krajského úřadu Libereckého kraje. V dotaznících 

bylo uvedeno, že se jedná o anonymní šetření. Adresy respondentů byly shromažďovány 
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pouze za účelem zaslání výsledků šetření jednotlivým školám a zřizovatelům, kteří o to 

projevili zájem. 

Návratnost dotazníků po dvojí urgenci byla 103 dotazníků ze škol (65,2%) z 

toho 45 mateřských škol (44%),  58 základních škol (56%) a 82 dotazníků od 

zřizovatelů škol (64,6%). Z důvodu malé návratnosti dotazníků od zřizovatelů (51 

vrácených dotazníků) byla použita další metoda – telefonický rozhovor. Minimální počet 

vrácených dotazníků pro možnost zobecnění výsledků výzkumu – 60% - tímto byl 

dosažen. 

Výzkum u pracovníků České školní inspekce byl proveden řízeným telefonickým 

rozhovorem se dvěma pracovnicemi krajského pracoviště ČŠI. 

 

3.1 Průzkum u ředitelů škol 

Výzkum u ředitelů škol byl zaměřen na čtyři oblasti. V úvodních dvou otázkách 

byly školy rozděleny na základní a mateřské a ředitelé škol byli rozděleni podle pohlaví. 

Tato informace bude dále posuzována z hlediska dalších faktorů - vliv pohlaví ředitele 

školy na potřebu větší metodické podpory, spolupráce, poskytování zpětné vazby od 

zřizovatele a další faktory.  

První oblast výzkumného šetření u ředitelů škol zjišťovala kolik kontrol je ve 

škole ročně prováděno, jakých oblastí se kontrola týká, kolik času ředitel/ka školy těmto 

kontrolám věnuje a jaká je efektivita prováděných kontrol (včetně zjišťování oblastí, kde je 

kontrola prováděna duplicitně). Druhá oblast identifikovala faktory zpětné vazby od 

kontrolora (zřizovatele nebo ČŠI), které by mohly přispět k rozvoji školy. Ve třetí oblasti 

byl zjišťován zájem škol o spolupráci se zřizovatelem při provádění vlastního hodnocení a 

faktory, které pozitivně ovlivňují průběh vlastního hodnocení a čtvrtá oblast 

identifikovala příčiny spokojenosti nebo nespokojenosti se systémem hodnocení škol 

zřizovatelem. 

Bylo rozesláno 158 dotazníků ředitelům mateřských a základních škol, vráceno 

jich bylo po dvojí urgenci 103, což je 65,2%. Počet navrácených dotazníků od 

respondentů téměř zachoval poměr mateřských a základních škol základního souboru 

(44%MŠ : 58 %ZŠ). Z celkového počtu 103 respondentů odpovědělo 80 žen a 23 mužů. 
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Všechny vrácené dotazníky bylo možno zpracovat a vyhodnotit. Otázky v dotazníku na 

sebe vzájemně nenavazovaly, pokud tedy respondent na některou otázku neodpověděl, 

byla i tato informace zaznamenána a vyvozeny z ní závěry. Respondenti měli možnost se 

k některým otázkám vyjádřit na bodové škále, vybírat z navržených variant odpovědí a 

jedna otázka týkající se postoje k externímu hodnocení zřizovatelem byla otevřená. 

Vzhledem k relativně nízkému vzorku respondentů (omezeno na výběrový 

soubor jednoho kraje ČR), se kterými bylo v dotazníkovém šetření pracováno, není 

možné výsledky zevšeobecňovat a dělat z nich plošné závěry. Je tedy zapotřebí brát 

výsledky tohoto výzkumu jako orientační 

 

3.1.1 Frekvence a efektivita kontrol prováděných na školách 

Zjišťován byl počet kontrol provedených ročně ve školách (otázka č. 3), oblasti, 

kterých se týká kontrola Českou školní inspekcí (otázka č. 10), časová náročnost a 

výsledný efekt pro školu vyplývající z provedených kontrol (otázky č. 4, 5, 6).  

Tabulka č. 1 : Počet kontrol na školách ročně 

počet kontrol počet škol školy v % 

1 1 1% 

2 16 15% 

3 31 30% 

4 28 27% 

5 18 18% 

6 5 5% 

7 2 2% 

9 a více 2 2% 

 celkem 103 100% 

 

Na školách jsou prováděny v průměru 4 kontroly za rok. Do tohoto počtu 

kontrol jsou započítány všechny instituce provádějící kontrolu na školách – Krajská 

hygienická stanice, Krajský úřad, ČŠI, zřizovatel, Okresní správa sociálního zabezpečení, 

Zdravotní pojišťovny, Inspektoráty práce apod. Z celkového počtu provedených kontrol 

mateřské školy absolvují průměrně 4,13 kontrol, základní školy jen 3,52 kontrol ročně. 

Nejčastější hodnota počtu kontrol, kterou školy uváděly, byly 3 kontroly ročně 

(uvedlo 31 škol), druhá nejčastější hodnota je 4 kontroly ročně (uvedlo 28 škol). 17 
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škol je kontrolními orgány navštěvováno 1-2 krát ročně, na 27 školách je kontrola 

prováděna 5 a vícekrát ročně.  

 

Tabulka č. 2 : Časová náročnost kontrol pro ředitele škol 

 
počet dní počet škol Školy v % 

méně než 1 den 5 5% 

2 až 4 dny 57 55% 

více než 4 dny 41 40% 

Celkem 103 100% 

 

Více než polovina ředitelů škol věnuje přípravám a asistenci při kontrolách 2 až 4 

dny času ze své řídící práce, více než 4 dny pak této činnosti věnuje 40% ředitelů škol. 

Nejčastěji uváděný počet dní příprav a asistence při kontrole jsou 2 – 4 dny.  

 

 Graf č. 1 : Výsledný efekt pro školy z prováděných kontrol 

Legenda                 
ke grafu č.1 počet škol školy v % 

1 námaha>přínos 35 34% 

2 námaha=přínos 62 60% 

3 přínos>námaha 6 6% 

    103 100% 

 

Pro nadpoloviční většinu respondentů (60%) představuje námaha a čas věnovaný 

přípravám a asistenci při kontrole adekvátní poměr k přínosu, který škola díky provedené 
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kontrole získá. Šest respondentů (z toho 5 ředitelek MŠ a 1 ředitel ZŠ) uvedlo, že přínos 

z provedené kontroly, kterým je poskytnutí zpětné vazby nebo následná pomoc od 

kontrolora převažuje nad námahou potřebnou k přípravám a asistenci na tuto kontrolu. 

Třetina ředitelů (28 žen a 7 mužů) uvedla, že administrativa a časová náročnost potřebná 

ke kontrolám je velmi vysoká a výsledný efekt je pro činnost a rozvoj školy téměř 

zanedbatelný. Vynaložená námaha je podle vyjádření respondentů větší než přínos pro 15 

mateřských škol a 20 základních škol. Z tohoto údaje je patrné, že stejné problémy se 

zpětnou vazbou poskytovanou externími hodnotiteli mají jak mateřské, tak základní školy. 

 

Graf č. 2 : Přehled počtu dní věnovaných duplicitním kontrolám 

 

Provádění duplicitních kontrol na školách uvedla téměř polovina ředitelů – 48% 

respondentů (24 mateřských škol, 25 základních škol, z toho 38 žen a 11 mužů). Oblasti, 

které jsou nejvíce zasaženy duplicitní kontrolou, jsou finance (uvedlo 33 respondentů), 

účetnictví, bezpečnost a kontrola fondu kulturních a sociálních potřeb školy (uvedlo 6 

respondentů), dodržování právních předpisů (5 respondentů), hygienické podmínky a 

školní stravování (4 respondenti), pracovně právní oblast a rozhodnutí o přijetí dětí a 

žáků (3 respondenti), statistické výkazy (2 respondenti) a kontrola zdravotního pojištění, 

sociálního zabezpečení a ONIV - ostatních neinvestičních nákladů poskytovaných ze 

státního rozpočtu (po jedné odpovědi). Čas, který ředitelé stráví přípravami a asistencí na 

těchto duplicitních kontrolách se pohybuje v rozmezí od jednoho do 12 pracovních 
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dní, průměrně ředitelé tráví 2,86 dne přípravami a asistencí na duplicitních 

kontrolách a nejčastěji se této činnosti obětuje 2 dny práce ředitele (26 škol). 

 

Graf č. 3 : Oblasti kontrolované Českou školní inspekcí 

legenda 
ke grafu 

č.3 oblast kontroly počet škol školy v % 

1 Soulad ŠVP a RVP 96 93% 

2 Podmínky 60 58% 

3 Průběh 59 57% 

4 Výsledky 38 37% 

5 Autoevaluace 46 45% 

6 Zákony 55 53% 

7 

Jiné (klima, BOZP, finance, dopad spojení čtyř 
MŠ do jedné, FKSP, školní stravování, stížnost 
rodičů, zájmové kroužky, logopedie) 18 17% 

 

Největší důraz kladla Česká školní inspekce na kontrolu souladu školních 

vzdělávacích programů s rámcovými vzdělávacími programy (93% kontrol). Podmínky a 

průběh vzdělávání kontrolovala u 57 – 58% škol, dodržování právních předpisů u 53% 

škol. Vlastní hodnocení školy bylo předmětem kontroly pouze u 45% škol a výsledky 

vzdělávání pouze u 37% škol. Z tohoto výčtu je patrné zaměření inspekční činnosti 

v České republice - prioritou kontrol ČŠI je zajištění souladu činnosti škol s právními 

předpisy, teprve na druhém místě jsou výsledky školy a její vlastní hodnocení.  
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3.1.2 Významnost zpětné vazby z kontroly 

 

Na základě otázky č. 7 z dotazníku pro ředitele škol byly identifikovány faktory 

vyjadřující míru zájmu ředitelů škol o získání zpětné vazby od kontrolora (zřizovatele nebo 

ČŠI), které by mohly přispět k rozvoji školy. Ředitelé měli možnost na bodové škále 0 – 5 

označit stupeň významnosti jednotlivých nabízených variant. 

 

Graf č. 4 : Oblasti zájmu ředitelů o získání zpětné vazby z kontroly 

legenda 
ke grafu 

č. 4 
oblast zpětné vazby 

 

míra požadavku 
získání zpětné vazby 

(dosažené body) 

1 finanční podpora 305 

2 slovní ohodnocení úspěchů 369 

3 vliv na odměnu 260 

4 společné stanovení nových cílů  258 

5 metodická podpora, konzultace, spolupráce 390 

 

Z grafu vyplývá převažující požadavek ředitelů škol o poskytování metodické 

podpory a pomoci při nápravě zjištěných nedostatků, možnost konzultace a navázání 

spolupráce školy s kontrolorem (390 bodů) a slovní ohodnocení od kontrolora nejen 

slabých míst, ale i dosažených úspěchů (369 bodů). Finanční podpora od zřizovatele při 

nápravě zjištěných nedostatků je také pro ředitele škol podstatnou prioritou zpětné vazby 

(305 bodů) a faktory vliv na odměnu ředitele a možnost společného stanovení nových cílů 

se zřizovatelem mají nejmenší prioritu (do 260 bodů). 
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Tabulka č. 3 : Podrobný přehled míry zájmu ředitelů o získání zpětné vazby  

Body / počet 
odpovědí 

1  
fin.podpora 

2 
slovní ohodn. 

3 
odměna 

4 
společné cíle 

5 
metodická p. 

0 19 16 22 31 8 

1 12 3 14 3 4 

2 9 2 9 10 8 

3 15 14 25 19 13 

4 10 20 12 22 19 

5 38 48 21 18 51 

celkem 103 103 103 103 103 

 
 

Tabulka č. 4  : Četnost a statistická významnost odpovědí 

 

  
1  

fin.podpora 
2 

slovní ohodn. 
3 

odměna 
4 

společné cíle 
5 

metodická p. 

aritmet.průměr 2,96 3,58 2,52 2,50 3,79 

modus 5,00 5,00 3,00 0,00 5,00 

medián 3,00 4,00 3,00 3,00 4,00 

 
 

Pro ředitele škol má nejvyšší míru priority získání metodické podpory a 

pomoci, možnost konzultace a spolupráce s kontrolorem. Toto tvrzení dokazuje 

nejčastěji uvedená odpověď s nejvyšší mírou priority na bodové škále 0 - 5 (4 nebo 5 bodů 

významnosti uvedlo 70 ředitelů (68%). U faktoru získání metodické podpory je dále 

vypočítán nejvyšší aritmetický průměr (3,79) a střední hodnota (4) vyjadřující oddělenou 

polovinu odpovědí nižších hodnot od vyšších. Prioritou pro ředitele s vysokou mírou 

intenzity je dále slovní ohodnocení od kontrolora, a to nejen slabých míst, ale také 

dosažených úspěchů. Tento faktor je nejvíce důležitý pro 48 ředitelů, dalších 20 ředitelů 

ho uvedlo na škále 0-5 se čtyřmi body významnosti. Celkově je tento faktor důležitý pro 68 

ředitelů (66% z celkového počtu). Střední hodnota tohoto faktoru je 4 body, aritmetický 

průměr 3,58.  

Naopak jako nejméně důležitý faktor zpětné vazby vyplývající z kontrol je pro 

ředitele škol společné stanovování cílů s hodnotitelem (nejčetnější hodnota odpovědí 

nula nebo jedna byla zaznamenána u 34 respondentů) a překvapujícím zjištěním byla velmi 

nízká míra důležitosti vlivu hodnocení školy na finanční odměnu ředitele školy (36 

respondentů uvedlo na bodové škále hodnocení k tomuto faktoru nula nebo jedna). Toto 
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tvrzení dokazuje i aritmetický průměr hodnot odpovědí, který se pohybuje v rozmezí 2,5 – 

2,52 bodů.  

 

Graf č. 5 : Rozdíl v požadavcích na zpětnou vazbu mezi muži a ženami 

(Procenta mužů a žen jsou počítána z celkového počtu mužů 23 a žen 80) 
 

legenda ke 
grafu č. 5  oblast zpětné vazby procento mužů procento žen 

1 finanční podpora 39 49 

2 slovní ohodnocení úspěchů 48 72 

3 vliv na odměnu 26 34 

4 společné stanovení nových cílů  52 35 

5 metodická podpora 70 68 

 

 

Ředitelé – muži mají největší zájem o metodickou podporu a spolupráci 

s hodnotitelem (70%), pro ředitelky – ženy je největší motivací slovní ohodnocení 

odvedené práce (72%), teprve na druhém místě je metodická podpora a spolupráce 

(68%). Obě skupiny ředitelů (muži i ženy) projevují podobnou míru zájmu o finanční 

podporu od zřizovatele (muži 39%, ženy 49%). Významný rozdíl v požadavcích na 

poskytování zpětné vazby se vyskytnul u faktoru slovního ohodnocení a pochvaly, 

který je výrazně silnější u ředitelek – žen (72%), oproti ředitelům – mužům (48%). U 

faktoru vlivu hodnocení na odměnu ředitele vyjádřily ředitelky – ženy silnější potřebu 

(34%) oproti mužům (26%), kteří v téměř polovině odpovědí uvedli u tohoto faktoru 

hodnotu nula nebo jedna. Společné stanovování cílů s hodnotitelem požaduje 52% 

ředitelů – mužů, pro ředitelky – ženy je tento faktor méně významný (35%).  
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3.1.3 Zájem škol o spolupráci se zřizovatelem při vlastním hodnocení  

V této části byl otázkou v dotazníku č. 9 zjišťován zájem ředitelů škol o spolupráci 

se zřizovatelem při provádění vlastního hodnocení a identifikovány faktory, které pozitivně 

ovlivňují nebo by mohly ovlivnit práci na rozvoji a zlepšování činnosti školy (otázka č. 8).  

 

Graf č. 6 : Motivace škol k provádění autoevaluace – porovnání MŠ a ZŠ 
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celkem 

respondentů z toho MŠ 
% z celkového 
počtu 45 MŠ  ZŠ 

% z celkového 
počtu 58 ZŠ 

1 zákonné nařízení 23 11 24% 12 21% 

2 zpětná vazba 62 24 53% 38 66% 

3 vlastní iniciativa 65 34 76% 31 53% 

 

Za důležitý faktor ovlivňující motivaci školy k provádění vlastního hodnocení 

považuje 62 respondentů (60% škol) zpětnou vazbu od zřizovatele, jakou je pomoc, 

podpora nebo projevení zájmu a 65 respondentů (63%) je motivováno nejvíce vlastní 

iniciativou a snahou neustále se zlepšovat. Nejméně důležitým faktorem je pro 

ředitele škol zákonem stanovená povinnost provádět vlastní hodnocení školy (uvedlo 

23 respondentů, což je 22% z celkového počtu 103 škol). V jednotlivých bodech nebyly 

zjištěny výraznější rozdíly mezi výpověďmi ředitelů mateřských a základních škol. Pouze 

u faktoru vlastní iniciativa, snaha neustále se zlepšovat se vyjádřilo větší procento ředitelek 

mateřských škol. Z toho se dá předpokládat, že ředitelky mateřských škol mají větší 

zájem o rozvoj a zlepšování činnosti školy a vlastní hodnocení provádějí s vyšším 

nasazením než ředitelé základních škol. Jak tomuto poměru odpovídá skutečnost 

v provádění vlastního hodnocení mateřských a základních škol nebylo předmětem 

tohoto šetření.   
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Graf č. 7 : Zájem o spolupráci se zřizovatelem při vlastním hodnocení školy 

Hodnotící 
škála 

 

ANO 
 
 

NE, obava ze 
zneužití 

informací 

NE, zřizovatel 
nemá odborné 

vzdělání 

NE, pomoc 
zvenčí bereme 

jako selhání 

NE od 
zřizovatele,   

ANO od 
kritického přítele 

0 54 63 31 71 15 

1 10 9 4 15 7 

2 4 5 3 4 3 

3 18 9 18 6 14 

4 7 4 8 1 10 

5 10 13 28 6 24 

N   11  30 

celkem 103 103 103 103 103 

 

Zájem o spolupráci při provádění vlastního hodnocení se svým zřizovatelem 

projevilo 49 škol (48% z celkového počtu 103 škol), z toho 16 škol mateřských a 33 škol 

základních. Jelikož respondenti mohli v dotazníku zaškrtnout více variant odpovědí, 

nesouhlasí zde počty celkového množství škol s jednotlivými odpověďmi. Lze zde 

porovnávat míru intenzity jednotlivých faktorů. Žádnou nebo velmi malou důležitost 

(hodnoty 0 nebo 1)  spolupráci se zřizovatelem připisuje 64 škol (62%), velkou 

prioritou (uvedené hodnoty 4 nebo 5 na hodnotové škále) by spolupráce školy se 

zřizovatelem byla pouze pro 17 škol (z toho 6 mateřských a 11 základních škol).  

Odmítnutí spolupráce se zřizovatelem z důvodu obavy ze zneužití informací 

zjištěných při vlastním hodnocení proti škole vyjádřilo 17 škol, převážná většina škol 

však tento důvod nepovažuje za významný (hodnoty 0 nebo 1 vyjádřilo 72 škol, což je 

70% všech škol).  
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Důvod pro nespolupráci se zřizovatelem kvůli nedostatečnému odbornému 

vzdělání zřizovatele uvedlo 36 respondentů, téměř stejný počet (35) tento důvod 

neshledává významným. Jedenáct respondentů se k této otázce nevyjádřilo vůbec. 

Nejméně důležitým faktorem pro odmítnutí spolupráce se zřizovatelem bylo 

tvrzení, že škola jakoukoli pomoc zvenčí bere jako vlastní selhání (uvedlo 86 škol). 

Tento důvod shledává významným pouhých 7 škol.  

Variantu odpovědi „rádi bychom přijali pomoc od kritického přítele, ale ne od 

zřizovatele“ považuje za významnou 34 respondentů (z toho 15 mateřských škol a 19 

škol základních), jako nevýznamnou ji označilo 22 respondentů. Třicet respondentů se 

k této otázce nevyjádřilo.  

Závěrem lze konstatovat, že školy neprojevují příliš silnou potřebu 

spolupracovat na vlastním hodnocení se svým zřizovatelem, jako nejsilnější důvod 

proti této spolupráci je uváděna neodbornost zřizovatele v oblasti vlastního 

hodnocení školy.   

 

3.1.4 Příčiny spokojenosti / nespokojenosti se systémem hodnocení 

zřizovatelem 

Příčiny spokojenosti nebo nespokojenosti se systémem hodnocení škol 

zřizovatelem mohli ředitelé škol rozepsat v otevřené otázce dotazníku č. 11. Ředitelé škol 

jsou ve 45 případech se systémem hodnocení zřizovatelem spokojeni (z tohoto počtu 

je 22 mateřských škol a 23 škol základních), 49 ředitelů je nespokojeno, 9 

respondentů neodpovědělo na položenou otázku.  

Jako příčiny spokojenosti byly uváděny tyto důvody: 

- zřizovatel má porozumění, snaží se zajistit provoz školy, má zájem na zlepšování 

prostředí školy, oboustranně dbáme o dobré vztahy, spolupráce je dobrá, lidský 

přístup mezi školou a starostkou městečka i zastupitelstvem, dobře spolu 

vycházíme, chápeme vzájemně své postoje (uvedlo 10 respondentů) 

- zřizovatel má vlastní stanovená kritéria, která používá k hodnocení ředitelů škol, 

hodnocení je prováděno spravedlivě, na základě splněných kritérií je řediteli 

přidělena odměna (2x) 
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- přestože hodnocení není prováděno podle předem stanovených kritérií, 

vyhovuje nám častý kontakt a rychlá zpětná vazba nejčastěji v podobě finančních 

prostředků (2x) 

- hodnocení probíhá spíše na základě vzájemné dohody (2x) 

- hodnocení je zaměřeno na účetní audit, což považujeme nutné pro obě strany (2x) 

- dobrá komunikace se zřizovatelem, oficiální poděkování za odvedenou práci, 

chápu, že peníze na odměny nejsou 

- zřizovatel hodnotí školu z hlediska pohledu veřejnosti 

- zřizovatel naši školu dobře finančně podporuje 

- máme pocit, že si zřizovatel váží naší práce 

 

Příčiny nespokojenosti : 

- hodnocení neprobíhá vůbec (tento důvod uvedlo 10 respondentů) 

- o škole rozhodují lidé, kteří jsou svou profesí školství vzdáleni a nevidí do jeho 

problematiky, o činnost školy se nezajímají, do školy vůbec nechodí a přitom 

rozhodují o ožehavých věcech, jako je odměna ředitele až po samotnou existenci 

školy (10x) 

- Neexistují kritéria pro hodnocení, chybí nám zpětná vazba - kde se máme 

zlepšit, proč a jak, případně pomoc (finanční, metodická) v odstraňování zjištěných 

nedostatků, zřizovatel po škole nevyžaduje žádná plnění, na druhou stranu škole 

v ničem nepomůže, pozitivně se hodnotí stav, kdy o škole neví  (10x) 

- zřizovatel hodnotí školu subjektivně pouze z výroční zprávy a informací 

uvedených „nad rámec zákonem stanoveného rozsahu“, ale nevidí do skutečných 

problémů její činnosti (5x ) 

- zřizovatel se zaměřuje v hodnocení pouze na účetní audit, hospodaření školy, 

administrativní práci ředitele, chybí nám hodnocení činnosti školy (5x) 

- Zřizovatel se o chod školy příliš nezajímá, pokud už projeví zájem, tak ve 

zjišťování nedostatků, nikoli kladů (4x) 

- kritéria hodnocení jsou stanovena pro všechny školy v obci stejně bez ohledu na 

velikost a možnosti školy, bez možnosti ovlivnit jejich plnění, což chápu jako 

nespravedlivé, neobjektivní,  nemotivující (3x) 

- hodnocení probíhá pouze formálně, je nárazovité, nahodilé, málo objektivní 

(2x) 
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- Chybí nám lidský přístup, pochvala a ocenění (2x) 

- Chybí nám možnost komunikace, konzultace (2x) 

- hodnocení probíhá pouze ústní formou na zastupitelstvu obce, hodnotí se 

konkrétní akce a aktivity školy a podle nich je řediteli stanovena odměna, nejsou 

stanovena kritéria (2x) 

- Nejsme si jisti, jestli nějaké hodnocení probíhá, jen tušíme zda-li je zřizovatel 

spokojen či ne (2x) 

- Hodnocení chápu jako nezbytně nutnou činnost, aby měl zřizovatel přehled o 

činnosti školy 

- Zřizovatel sumarizuje pouze roční vlastní hodnocení školy 

- O odměnu si musím říct sama 

 

 

 

3.2 Průzkum u zřizovatelů škol 

Výzkum u zřizovatelů škol byl zaměřen na zjištění názorů zřizovatelů na proces 

kontroly a hodnocení škol zřizovatelem. V úvodních dvou otázkách byli zřizovatelé škol 

rozděleni na „malé“ zřizovatele, kteří zřizují 1 – 3 školy a „velké“ zřizovatele, kteří zřizují 

4 a více škol. Dále byli zřizovatelé rozděleni do dvou kategorií – zřizovatelé, kteří 

provádějí kontrolu a hodnocení jimi zřizovaných škol (těm byla věnována 2. část 

dotazníku) a zřizovatelé, kteří toto hodnocení neprovádí (byli nasměrováni na vyjádření 

svého názoru k hodnocení škol ve 3. části dotazníku).  

U zřizovatelů, kteří provádí kontrolu a hodnocení jimi zřizovaných škol, byly 

v první části zjišťovány oblasti, na které jsou kontroly zřizovatelem zaměřeny a podklady, 

na jejichž základě toto hodnocení probíhá (stanovení kritérií, priority školy, závěry kontrol 

dalších způsobů hodnocení školy), druhá část byla zaměřena na zjišťování spolupráce 

zřizovatelů, škol a České školní inspekce, ve třetí části byl zjišťován zájem zřizovatelů o 

závěry plynoucí z vlastního hodnocení škol a jejich další přístup k těmto zjištěním, čtvrtá 

část zjišťovala kvalifikační předpoklady zřizovatelů – hodnotitelů a v páté části byl 

zjišťován názor zřizovatelů na míru zodpovědnosti za kvalitu jimi zřizovaných škol. 
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U zřizovatelů, kteří kontrolu a hodnocení jimi zřizovaných škol neprovádí, 

byly zjišťovány příčiny a další faktory, které by mohly ovlivnit tento pasivní přístup 

k hodnocení škol.  

Bylo rozesláno 127 dotazníků zřizovatelům škol a školských zařízení celého 

Libereckého kraje, vráceno jich bylo po dvojí urgenci 82, což je 65%. Z celkového 

počtu 82 respondentů odpovědělo 73 „malých“ zřizovatelů (z toho hodnocení provádí 53 

zřizovatelů a neprovádí ho 20 zřizovatelů) a 9 „velkých“ zřizovatelů (z toho hodnocení 

provádí 8 zřizovatelů a jeden tuto činnost neprovádí). Všechny vrácené dotazníky bylo 

možno zpracovat a vyhodnotit. Všechny otázky v dotazníku byly hodnoceny na bodové 

škále 1 – 4, respondenti měli možnost u všech otázek využít možnosti „nevím, neumím se 

vyjádřit“.  

Jelikož uvedený vzorek není dostatečně velký, jsem si vědoma omezenosti 

výpovědí, a nelze proto tvrdit, že závěry mého šetření lze objektivně použít jako 

postoj a názor zřizovatelů v celém Libereckém kraji. 

 

3.2.1 Zaměření a východiska kontrol a hodnocení školy zřizovatelem 

Celkový počet zřizovatelů, kteří na svých školách provádějí hodnocení a kontrolu 

je 61 zřizovatelů (74% z celkového počtu 82 zřizovatelů), z toho 53 zřizovatelů „malých“ 

a 8 zřizovatelů „velkých. Kontrolu a hodnocení svých škol neprovádí 21 zřizovatelů 

(26% z celkového počtu 82 zřizovatelů), z toho 20 zřizovatelů „malých“ a 1 zřizovatel 

„velký“.  

Oblasti, na které je kontrola a hodnocení škol zaměřena, zjišťovaly otázky 

v dotazníku č. 1 a 2, podklady a východiska těchto kontrol potom otázky č. 3, 4, 8 a 9.  
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Graf č. 8 : Zaměření a východiska pro kontrolu škol zřizovatelem 

 

 

Tabulka č. 5 : Zaměření a východiska pro kontrolu škol zřizovatelem 

zaměření a východiska 
kontroly ANO 

spíše 
ANO spíše NE NE Nevím  celkem 

Průměr 
hodnot 

zaměření na majetkoprávní a 
finanční záležitosti 59 2 0 0 0 61 3,97 

zaměření na dodržování 
rozpočtových pravidel a 
směrnic 50 11 0 0 0 61 3,82 

známe cíle a priority škol 
 28 31 2 0 0 61 3,45 

vycházíme ze závěrů ČŠI 
 36 13 6 6 0 61 3,30 

vycházíme ze závěrů 
autoevaluace školy 28 19 2 10 2 61 3,00 

stanovujeme si vlastní 
kritéria pro hodnocení 17 11 25 6 2 61 2,57 

 

Oblast nakládání školy s majetkem a finančními prostředky od zřizovatele 

kontroluje všech 61 zřizovatelů, 59 z toho přikládá této oblasti velkou prioritu, 2 

zřizovatelé jí dávají menší prioritu. V průměru zřizovatelé tuto oblast hodnotí stupněm 

3,97 (z celkových 4 bodů).  

Na dodržování rozpočtových pravidel, směrnic a pokynů zřizovatele a 

zřizovacích listin zaměřuje svou kontrolu všech 61 zřizovatelů, a to s velkou mírou priority 
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50 zřizovatelů a s menší mírou priority 11 zřizovatelů. V průměru zřizovatelé tuto oblast 

ohodnotili stupněm 3,82 (z celkových 4 bodů).  

Cíle a priority, které si školy pro svůj rozvoj stanovily, zná 59 zřizovatelů 

(97%), pouze dva zřizovatelé uvedli variantu „spíše NE“. Nejčastější hodnota odpovědí 

byla varianta „spíše ANO“, kterou uvedlo 31 zřizovatelů, rozhodné ANO uvedlo 28 

zřizovatelů. V průměru zřizovatelé znalost cílů a priorit jimi zřizovaných škol hodnotí 

stupněm 3,45 (ze 4 možných). 

Podkladem pro kontrolu a hodnocení školy je pro 49 zřizovatelů (z toho 3 

„velcí“ zřizovatelé a 46 „malých) závěrečná zjištění z kontrolní zprávy České školní 

inspekce, 12 zřizovatelů (z toho 3 „velcí“) pro své hodnocení závěry ČŠI nepoužívají. 

Nejčastější uváděnou hodnotou byla varianta „ANO“, kterou uvedlo 36 respondentů, 

průměrem potom zřizovatelé podklad ČŠI pro své hodnocení ocenili 3,3 body (ze 4 

možných).  

Závěry z vlastního hodnocení školy jsou podkladem pro 47 zřizovatelů (z toho 

1 „velký“). Pro 12 zřizovatelů (tuto variantu uvedlo i 7 z osmi zřizovatelů „velkých“) 

je tento podklad nevýznamný nebo málo významný, dva „velcí“ zřizovatelé se k této 

otázce nevyjádřili. Nejčastěji uváděnou hodnotou je varianta „ANO“, kterou uvedlo 28 

„malých“ zřizovatelů, „spíše ANO“ označilo 18 „malých“ zřizovatelů a 1 „velký“. Jelikož 

zřizovatel nemá ze zákona právo nahlížet do zprávy z vlastního hodnocení školy, je 

možné usuzovat, že vysoký počet kladných odpovědí „malých“ zřizovatelů pramení 

buď z neznalosti zákona, z nepochopení otázky nebo z dobrých vztahů mezi školou a 

zřizovatelem, kdy jsou osobně pravidelně konzultovány všechny problémy i silné 

stránky školy a tyto konzultace jsou zúčastněnými stranami pokládány za proces 

hodnocení. 

Nejméně silným faktorem pro zřizovatele (46%) při hodnocení školy je 

stanovování vlastních kritérií (28 zřizovatelů z 61). Z tohoto počtu rozhodné ANO 

uvedlo 17 zřizovatelů (z toho 4 „velcí“ zřizovatelé a 13 „malých), spíše ANO uvedlo 11 

zřizovatelů. Nejčetnější odpovědí ke stanovování vlastních kritérií byla možnost „spíše 

NE“, kterou uvedlo 25 zřizovatelů (z toho 23 „malých“ a 2 „velcí“). Šest zřizovatelů si 

vlastní kritéria pro hodnocení škol rozhodně nestanovuje a dva „velcí“ zřizovatelé se k této 

otázce nevyjádřili. Vlastní kritéria si nestanovuje celkem 33 zřizovatelů (54%). 

V průměru zřizovatelé tuto oblast hodnotí stupněm 2,57 (z celkových 4 bodů). 
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3.2.2 Spolupráce hodnotitelů 

Pomocí otázek v dotazníku č. 5, 12 a 13 byla zjišťována míra spolupráce školy se 

zřizovatelem a spolupráce mezi školou a externími hodnotiteli – zřizovatelem a pracovníky 

České školní inspekce.  

Při provádění vlastního hodnocení školy spolupracuje se školou 29 zřizovatelů 

(47,5%) z 61. Z tohoto počtu variantu „spíše spolupracujeme“ vyplnilo 21 zřizovatelů, což 

byla také nejčetnější odpověď, 8 jich vyplnilo „ano, spolupracujeme“. Jelikož školský 

zákon (v době provádění dotazníkového šetření – listopad 2011) jasně stanovuje, že 

zpráva o vlastním hodnocení školy je neveřejná a zřizovatel má k jejím výstupům 

přístup pouze přes jmenovaného zástupce ve školské radě (tzn., že u mateřských škol, 

kde se školská rada nezřizuje, zřizovatel nemá k této činnosti přístup vůbec), zůstává 

otázkou takto vysoký počet zřizovatelů, kteří se školou při jejím vlastním hodnocení 

spolupracují. Dá se předpokládat, že někteří zřizovatelé, kteří uvedli kladnou variantu 

spolupráce se školou při jejím vlastním hodnocení, neznají literu školského zákona, 

případně nevědí, podle jakých pravidel vlastní hodnocení školy probíhá. Situaci, že tito 

zřizovatelé skutečně se školami při provádění vlastní evaluace spolupracují, by bylo 

vhodné zjistit a analyzovat novým šetřením zaměřeným na tuto činnost (oblasti vzájemné 

spolupráce při vlastním hodnocení školy, spokojenost ředitelů škol i jejich zřizovatelů, 

výstupy apod.). 

Graf č. 9 : Účast zřizovatele na jednáních ČŠI 
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Na jednáních o výsledcích z kontroly Českou školní inspekcí mezi školou a 

kontrolními pracovníky ČŠI se účastní 15 zřizovatelů (25%), nejčastěji však zřizovatelé 

uváděli, že se těchto jednání neúčastní (72% zřizovatelů).  

 

Graf č. 10 : Spolupráce zřizovatele s ČŠI při kontrolách škol 

 

Šest zřizovatelů uvedlo, že jsou kontrolními pracovníky České školní inspekce 

žádáni o jejich názor nebo spolupráci při provádění kontroly na školách (ve všech šesti 

případech se jedná o tytéž zřizovatele, kteří uvedli v otázkách spolupráce zřizovatele při 

vlastním hodnocení školy hodnotu 3 nebo 4 – tzn. spolupracují se školami na jejich 

vlastním hodnocení, viz. výše). V 53 případech (87%) však zřizovatelé uvedli, že nejsou 

kontrolními pracovníky České školní inspekce žádáni o projevení jejich názoru nebo 

spolupráce při provádění kontroly na jimi zřizovaných školách. Zřizovatelé tak při 

provádění kontrol Českou školní inspekcí většinou pouze obdrží zprávu o provedené 

kontrole bez možnosti zasáhnout do průběhu kontroly nebo vyjádřit svůj názor a 

postoj ke zjištěným skutečnostem.  

 

3.2.3 Zájem a zpětná vazba zřizovatele k autoevaluaci školy 

Zájem zřizovatele o činnost školy a jeho znalost výsledků vlastního hodnocení 

školy byl zjišťován otázkou č. 6, zpětná vazba týkající se forem pomoci a spolupráce se 

školami potom otázkami č. 7, 10 a 11. 
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Tabulka č. 6 : Zpětná vazba zřizovatele na výsledky vlastního hodnocení školy  

 Pomáhá 

škole 

Nepomáhá 

škole 

Zná 

výsledky 

46 5 

Nezná 

výsledky 

4 6 

 

Výsledky vlastního hodnocení škol, veškerá zjištění a závěry z něho vyplývající 

zná podle výzkumného šetření 51 zřizovatelů (81%), pouze 16% tato zjištění nezná, 

nebo spíše nezná.  

Pomoc svým školám s řešením problémů zjištěných při jejich vlastním hodnocení 

formou metodické, materiální nebo finanční pomoci poskytuje 50 zřizovatelů (82%), 

pouze 11 zřizovatelů uvedlo, že neposkytuje nebo spíše neposkytuje pomoc svým školám. 

Tito zřizovatelé, kteří neposkytují svým školám pomoc při řešení problémů, v šesti 

případech neznají výstupy vlastního hodnocení škol, v pěti případech tyto výsledky 

znají, přesto pomoc školám neposkytují.  

 

Graf č. 11 : Zpětná vazba zřizovatelů z provedené kontroly na škole 

 

Pokud zřizovatelé zjistí při své kontrole na škole nedostatky, 59 zřizovatelů (97%) 

nabídne školám pomoc při jejich odstraňování (finanční, metodickou apod.), pouze dva 

zřizovatelé uvedli, že spíše školám pomoc nenabídnou. Za zjištěné nedostatky své školy 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

jen sankce jen pomoc sankce i pomoc ani sankce ani

pomoc

počet zřizovatelů



 70 

sankcionuje 23 zřizovatelů (38%), 38 zřizovatelů (62%) uvedlo, že sankce nepoužívá 

nebo spíše nepoužívá.  

Zřizovatelé raději volí jako zpětnou vazbu z provedené kontroly pomoc 

školám, přesto nemalé procento zřizovatelů své školy za zjištěné nedostatky 

sankcionuje. Zřizovatelé, kteří uvedli používání sankcí, ve všech případech zároveň 

uvedli, že pomáhají (70%) nebo spíše pomáhají (30%) svým školám při odstraňování 

nedostatků zjištěných jejich kontrolou. Žádný zřizovatel neuvedl jako zpětnou vazbu ze 

své kontroly pouze sankce, dva zřizovatelé uvedli, že nepoužívají ani sankce ani 

neposkytují pomoc. 

 

3.2.4 Kompetence a kvalifikační předpoklady zřizovatele 

Otázky č. 14 a 15 v dotazníku zjišťovaly odbornou kompetenci pracovníků 

zřizovatele, kteří se účastní provádění kontrol a hodnocení na školách a jejich znalost 

současných trendů vzdělávací politiky.  

 

Graf č. 12 : Odborná kompetence pracovníků zřizovatele 

 

Osoba za zřizovatele, která provádí hodnocení škol je u 16 zřizovatelů (26%) 

odborníkem v oblasti školského managementu (pravidelně se účastní školení nebo 

vystudovala tento obor), z toho 5 zřizovatelů „velkých“ a 11 „malých“, 45 zřizovatelů 

18%

8%

21%

53%

ANO, odborník

spíše ANO

spíše NE

NE, není odborník



 71 

(74%) však uvedlo, že hodnocení škol provádí osoba, která není odborníkem v oblasti 

školského managementu (z toho 3 zřizovatelé „velcí“ a 42 zřizovatelů „malých“). 

Nejčastěji uváděnou variantou bylo rezolutní „NE“, osoba, která provádí hodnocení, není 

odborníkem (32 případů, 52%). 

 

Graf č. 13 : Odborná kompetence členů vedení obce 

 

V případě, že o hodnocení škol v obci rozhodují členové vedení obce, jsou to lidé, 

kteří v 31% znají dlouhodobé záměry a současné trendy ve vzdělávací politice a dají se 

považovat za odborníky v této oblasti. V 69% případů však členové vedení obce, kteří 

se podílejí na hodnocení škol tyto novodobé trendy ve vzdělávání, neznají a nejsou 

odborníky v oblasti školského managementu.  

 

3.2.5 Míra zodpovědnosti za kvalitu škol 

 

Názory zřizovatelů na odpovědnost za kvalitu jimi zřizovaných škol zjišťovaly 

otázky dotazníku č. 16 a 17.  
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Graf č. 14 : Zodpovědnost za kvalitu škol 

 

Podle názoru zřizovatelů je za kvalitu školy stoprocentně zodpovědný ředitel 

školy. 51% zřizovatelů je dále přesvědčeno (označilo variantu „ANO“) o tom, že 

zřizovatel je také zodpovědný za kvalitu jím zřizovaných škol, 34% zřizovatelů se 

domnívá, že je zřizovatel zodpovědný (označilo variantu „spíše ANO“). Pouhých 9 

zřizovatelů (15%) se domnívá nebo je přesvědčeno, že zřizovatel nezodpovídá za kvalitu 

jím zřizovaných škol.  

 

 

3.2.6 Analýza faktorů způsobujících neaktivitu zřizovatelů 

v provádění hodnocení škol  

Poslední část dotazníku, která byla věnována zřizovatelům, kteří kontrolu a 

hodnocení na svých školách neprovádějí, se zabývala analýzou faktorů způsobujících tuto 

neaktivitu zřizovatelů hodnotit své školy. Kontrolu a hodnocení na svých školách 

neprovádí 20 „malých“ zřizovatelů a 1 „velký“ zřizovatel. 
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Graf č. 15 : Důvody proč zřizovatelé neprovádí kontrolu a hodnocení škol 

 

Zřizovatelé měli možnost v dotazníku označit varianty na bodové škále tak, jakou 

měrou odpovídají jejich přesvědčení a souhlasu se zadaným důvodem jejich neaktivity 

hodnotit školy. Nejčastějším důvodem, proč zřizovatelé neprovádí hodnocení jimi 

zřizovaných škol je nedostatek odborníků v oblasti školského managementu, kteří by 

mohli kontroly na školách provádět (v 15 případech – 71%), druhým nejvíce 

uváděným důvodem je přesvědčení, že zřizovatel je zatížen jinými pracovními 

povinnostmi a na kontrolu a hodnocení kvality škol nemá dostatek času (uvedlo 11 

zřizovatelů – 52%). Deset zřizovatelů je přesvědčeno o tom, že za kvalitu škol, které 

zřizuje, nenese odpovědnost a stejnému počtu zřizovatelů by pomohla spolupráce a 

možnost metodické pomoci od obcí s rozšířenou působností, případně Kraje. Devět 

zřizovatelů (43%) uvedlo, že by jim při hodnocení kvality jimi zřizovaných škol pomohla 

zákonem stanovená kritéria, podle kterých by mohli postupovat.  

Zřizovatelé měli možnost v otevřené otázce napsat další důvody, které mohou 

způsobovat jejich neaktivitu při hodnocení jimi zřizovaných škol. Tuto možnost využít 

otevřené otázky využili tři zřizovatelé, kteří shodně uvedli důvod neaktivity – malá obec, 

o škole má zřizovatel dobrý přehled i bez oficiálních kontrol. Jeden zřizovatel z toho 

uvedl, že hodnocení školy probíhá na veřejném zastupitelstvu, kterého se účastní i 

ředitel školy. 
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V těchto případech dochází evidentně k nepochopení pravého smyslu a významu 

procesu hodnocení, kterým je nejen kontrola činnosti školy, ale také poskytnutí zpětné 

vazby, stanovení kritérií a následná kontrola, usměrňování a pomoc při jejich plnění. 

Ředitel hodnocený na veřejném zastupitelstvu za činnost školy není nejspíše příliš 

motivován odkrývat slabé stránky školy a její neúspěchy a žádat zastupitele a veřejnost o 

pomoc při jejich odstraňování. Následkem pak může být zveřejňování pouze silných 

stránek školy a utajování neúspěchů, nesoulad mezi vlastním hodnocením a vnější 

evaluací a stoprocentní zodpovědnost za veškerou činnost školy, která zůstává pouze 

na řediteli bez možnosti pomoci a spolupráce se svým zřizovatelem. 

 

 

3.3 Průzkum u ČŠI 

Na základě řízeného telefonického rozhovoru se dvěma kontrolními pracovnicemi 

České školní inspekce bylo zjišťováno, jakým způsobem je na školách prováděna kontrolní 

činnost, jak ČŠI spolupracuje se zřizovateli škol i se školami samotnými a jakým 

způsobem bylo a podle nových právních předpisů bude kontrolováno vlastní hodnocení 

školy. 

Provozní předpisy kontrolním a inspekčním pracovníkům ČŠI ukládají provádět na 

školách pouze kontrolní a inspekční činnost, nikoli pomoc školám ani metodiku. 

Záleží však na osobě kontrolora, jakým způsobem se školou komunikuje, jestli provede 

pouze kontrolu a stanoví nápravná opatření nebo se v rámci svých kompetencí snaží škole 

pomoci a poradit. Na metodickou činnost však ve funkci kontrolních pracovníků 

nezbývá dostatek času, tento servis dříve školám poskytovaly školské úřady, v současné 

době by tuto činnost měli zastávat zřizovatelé škol. 

Se zřizovateli ČŠI téměř nespolupracuje, po provedené kontrole nebo inspekci je 

zřizovatelům pouze zaslán protokol nebo inspekční zpráva, v ojedinělých případech ČŠI 

konzultuje se zřizovateli vzniklý problém. Podle zkušeností ČŠI někteří zřizovatelé mají 

zájem o rozvoj škol a snaží se školy metodicky vést, jiní, především malé obce neznají 

právní předpisy, nemají zájem a nemají ani personální kapacity pro řízení kvality svých 

škol. 
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Vlastní hodnocení školy bylo do konce roku 2011 předmětem inspekční činnosti na 

školách. Hodnotilo se však pouze zda tato činnost je průběžným procesem a zda odpovídá 

požadavkům stanoveným vyhláškou o provádění vlastního hodnocení. Zjištěné skutečnosti 

však nesměly mít vliv na závěrečné hodnocení kvality práce školy inspektorem. Závěrečná 

zpráva z kontroly pouze obsahovala konstatování zda-li je na škole autoevaluace 

prováděna či ne. Od počátku roku 2012 zůstává proces autoevaluace škol pouze na školách 

samotných, jeho průběh nebude již předmětem inspekční činnosti. 

  
 

3.4 Ověření hypotéz 

Na základě teoretických znalostí o systému provádění kontroly a hodnocení ve 

veřejném školství, na základě praktických zkušeností autorky, referentky odboru školství 

obce s rozšířenou působností a na základě provedených výzkumných šetření u tří skupin 

respondentů – ředitelů mateřských a základních škol, zřizovatelů obecních škol a 

kontrolorů České školní inspekce, byly stanoveny tyto hypotézy: 

H1 – Časové a administrativní zatížení ředitelů škol vyplývající z procesu evaluace je 

vyšší než přínos pro školu z této činnosti.   

Při potvrzování hypotézy jsme vycházeli z otázky č. 6 dotazníku pro ředitele škol, 

kde ředitelé volili variantu odpovědi nejlépe vystihující praxi školy ze tří nabízených 

možností: a) námaha  přínos (Administrativa a časová náročnost je velmi vysoká, 

výsledný efekt z provedené kontroly je pro činnost a rozvoj školy téměř zanedbatelný), b) 

námaha = přínos (Čas věnovaný přípravám na kontrolu se do školy přiměřeně vrátí 

formou poskytnutí zpětné vazby od kontrolora a varianta c) přínos  námaha (Poskytnutí 

zpětné vazby, popřípadě následné pomoci je pro naši školu obrovským přínosem, takže 

ochotně věnuji čas přípravám a asistenci při kontrole). Jelikož pro více než polovinu 

(60%) škol představuje námaha a čas věnovaný přípravám a asistenci při kontrole 

adekvátní poměr k přínosu, který škola díky provedené kontrole získá a pouhých 

35% škol uvedlo opačný postoj (administrativa a časová náročnost je vyšší než 

výsledný efekt z provedené kontroly), nebyla tato hypotéza č. 1 potvrzena.   
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H2 – Ženy – ředitelky základních a mateřských škol požadují více metodické 

podpory, pomoci a spolupráce se svým zřizovatelem než muži – ředitelé.    

Při potvrzování této hypotézy jsme vycházeli v dotazníku pro ředitele škol z otázek 

č. 7 „Jaká zpětná vazba od kontrolora by mohla pomoci rozvoji vaší školy“ – varianty  

„možnost společného stanovení nových cílů a priorit školy s kontrolorem“ a varianty  

„metodická podpora a pomoc při nápravě zjištěných nedostatků, možnost konzultace a 

navázání spolupráce školy s kontrolorem“ a z otázky č. 9 „Měl/la byste zájem o spolupráci 

se zřizovatelem při provádění vlastního hodnocení ve škole?“ – varianta ANO. 

Na základě analýzy požadavků ředitelů o získávání zpětné vazby a potřeby 

spolupráce s hodnotitelem bylo zjištěno:  

- požadavek společného stanovení cílů a priorit školy s hodnotitelem projevilo 52% 

mužů a 35% žen. Medián ženy (3)  <  medián muži (4) 

- Požadavek metodické podpory a pomoci projevilo 70% mužů a 68 % žen. Medián 

ženy (4)  <  medián muži (5) 

- Zájem o spolupráci při provádění vlastního hodnocení projevilo 18% žen a 13% 

mužů. Medián ženy (0)  =  medián muži (0) 

 

Graf č. 16 : Porovnání požadavků mužů a žen na zpětnou vazbu od hodnotitele 

 

Na základě výše uvedených skutečností lze hypotézu č. 2 potvrdit pouze 

částečně. Požadavek společného stanovování cílů projevilo více ředitelů – mužů než žen, 
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požadavek metodické podpory a pomoci projevilo více ředitelů – mužů než žen, pouze ve 

vyjádření požadavku o spolupráci se zřizovatelem při provádění vlastního hodnocení 

projevilo zájem více ředitelek – žen než mužů.  

 

H3 – Ženy – ředitelky mateřských a základních škol potřebují více ocenění a uznání 

své práce zřizovatelem než muži – ředitelé. 

Při potvrzování hypotézy jsme vycházeli z otázky č. 7 „Jaká zpětná vazba od 

kontrolora by mohla pomoci rozvoji vaší školy“ varianta b) „slovní ohodnocení od 

kontrolora nejen slabých míst, ale i dosažených úspěchů“, kde ředitelé měli možnost na 

bodové škále 0-5 uvést míru váhy tohoto požadavku.  

 

Graf č. 17 : Zájem o slovní ocenění – rozdíl mezi muži a ženami 

 

Nejčetnější odpovědí u ředitelek – žen bylo 5 bodů (označení nejvíce důležitého 

faktoru), a to v 53%, 19% ředitelek – žen označilo variantu 4 bodů. U ředitelů – mužů 

nejvyšší počet bodů označilo 26% respondentů, čtyři body pak 22%. Střední hodnota 

(medián) byla spočítána u mužů 3, u žen 5 bodů. Na základě toho lze usuzovat, že 

ředitelky – ženy vidí vysokou míru priority v poskytování zpětné vazby od zřizovatele 

ve slovním ocenění a uznání své práce. Hypotéza č. 3 byla tímto potvrzena.  
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H4 - Poskytnutí zpětné vazby od zřizovatele z procesu evaluace je pro ředitele škol 

větší motivací k provádění kvalitního vlastního hodnocení než zákonné nařízení této 

povinnosti.     

Při posuzování tohoto vztahu jsme vycházeli z otázky č. 8 dotazníku pro ředitele 

škol: „Co pro Vás je (nebo by mohlo být) největší motivací k efektivnímu provádění 

vlastního hodnocení a práci na rozvoji a zlepšování činnosti školy?“, kde ředitelé mohli 

volit variantu: a) povinnost stanovená zákonem provádět vlastní hodnocení, b) poskytnutí 

vhodné zpětné vazby od zřizovatele z provedené externí kontroly, jakou je pomoc, 

podpora, projevení zájmu apod.  

 

Graf č. 18 : Motivátory k provádění autoevaluace školy 

 

Pro 23 respondentů (27%) je zákonná povinnost provádět vlastní hodnocení 

motivátorem k jeho kvalitnímu provádění. Z tohoto počtu pět respondentů uvedlo pouze 

tuto variantu (zákonná povinnost), ostatní společně se zvolenou variantou zákonné 

povinnosti zvolili i další z nabízených variant (pomoc od zřizovatele nebo vlastní 

iniciativa). Pro 62 respondentů (73%) je poskytnutí zpětné vazby od zřizovatele motivující 

k provádění kvalitního vlastního hodnocení. 29 respondentů z těchto 62 uvedlo tuto 

variantu jako jedinou, nejvíce motivující, 33 respondentů zároveň zvolilo ještě další 

nabízenou variantu (28 z 33 zvolilo vlastní iniciativu, 5 zákonnou povinnost). Na základě 

výše uvedených skutečností lze potvrdit hypotézu č. 4. 
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H5 – Ředitelé škol, kteří chtějí provádět autoevaluaci z vlastní iniciativy, chtějí také 

méně spolupracovat se zřizovatelem při této činnosti.    

Základem pro potvrzování této hypotézy byly otázky v dotazníku pro ředitele škol 

č. 8, zabývající se motivátory ředitelů k efektivnímu provádění vlastního hodnocení a práci 

na rozvoji a zlepšování činnosti školy, varianta c) – vlastní iniciativa, snaha neustále se 

zlepšovat a zároveň otázka č. 9, která zjišťovala zájem ředitelů o spolupráci se 

zřizovatelem při provádění vlastního hodnocení školy. 

 

Graf č. 19 : Ochota ředitelů spolupracovat se zřizovatelem 

 

Vlastní iniciativa a snaha neustále se zlepšovat je motivátorem k provádění 

vlastního hodnocení pro celkem 65 respondentů. Z tohoto počtu vyjádřilo zároveň zájem o 

spolupráci se zřizovatelem 10 respondentů (15%), 10 respondentů (15%) označilo střední 

variantu a 45 respondentů (70%) nemá zájem o spolupráci se zřizovatelem při 

provádění vlastního hodnocení školy. Tímto lze potvrdit hypotézu č. 5. 
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H6 – Pracovníci zřizovatele provádějící kontrolu na školách, kteří absolvovali 

studium v oblasti školského managementu, více pomáhají svým školám a 

spolupracují s nimi při zvyšování kvality školy než pracovníci, kteří toto studium 

neabsolvovali.  

 

Vycházeli jsme z odpovědí v dotazníku pro zřizovatele škol, a to z otázky č. 7: 

„Pomáháte svým školám s řešením problémů zjištěných při jejich vlastním hodnocení“, 

z otázky č. 10: „Pokud při kontrole zjistíte nedostatky, nabídnete školám pomoc“ a 

z otázky č. 14: „Osoba za zřizovatele provádějící hodnocení škol je odborníkem v oblasti 

školský management“.  

 

Tabulka č. 7 : Vztah mezi odbornou erudicí zřizovatele a pomocí škole 

 

Zřizovatelů, kteří absolvovali školení v oblasti školského managementu, je celkem 

16, což je 26% z celkového množství 61 respondentů. Odborníky není 74% zřizovatelů. 

Zřizovatelé, kteří jsou odborníky, uváděli v otázkách pomoci školám na hodnotící škále 

průměrně 3,97 bodů, zřizovatelé, kteří nejsou odborníky 3,41 bodů. Na základě těchto 

zjištění lze hypotézu č. 6 potvrdit. 
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4. Analytická část 

Údaje o názorech a postojích ředitelů škol a jejich hodnotitelů jsou podrobně 

zpracovány a  popsány v jednotlivých grafech a tabulkách výzkumné části této diplomové 

práce. Na základě zjištěných poznatků vyplývajících z provedeného výzkumného šetření 

v konfrontaci s teoretickými znalostmi lze potvrdit nebo vyvrátit stanovené hypotézy (viz. 

kapitola č. 3.4.), provést celkové shrnutí a stanovit závěry tématu hodnocení škol.  

Jelikož uvedený vzorek není dostatečně velký, jsem si vědoma omezenosti 

výpovědí, a nelze proto tvrdit, že závěry mého šetření lze objektivně formulovat jako 

postoj a názor ředitelů a zřizovatelů v celé ČR. 

 

 

 

4.1 Postoj ředitelů škol k evaluaci 

 

4.1.1 Frekvence a efektivita kontrol prováděných na školách 

 

Kontrola na školách je prováděna různými institucemi: Českou školní inspekcí, 

zřizovatelem, ale také Krajským úřadem, Krajskou hygienickou stanicí, Okresní správou 

sociálního zabezpečení, Zdravotními pojišťovnami, Finančním úřadem, Inspektorátem 

práce a dalšími. Kontrolní pracovníci většinou školu informují o plánované kontrole 

předem, škola pak má povinnost připravit na tuto kontrolu potřebné podklady a účastnit se 

prostřednictvím ředitele nebo jím pověřeného zástupce prováděné kontroly. Podle 

výpovědí ředitelů mateřských a základních škol v Libereckém kraji navštěvují kontrolní 

orgány školy v průměru 3 – 4x za rok, významné procento škol (26%) však uvedlo, že 

u nich kontrola probíhá pět a vícekrát za rok. Časová náročnost pro ředitele školy 

vyplývající z této frekvence kontrol je ve většině případů 2 až 4 pracovní dny, téměř 

polovina ředitelů obětuje přípravám a asistenci při prováděných kontrolách více než 4 dny 

ze své řídící práce. Výsledný efekt pro školu vyplývající z prováděných kontrol tvoří 

v 60% škol adekvátní poměr k přínosu, který škola díky provedené kontrole získá a 

tímto zjištěním nebyla potvrzena hypotéza č. 1: „Časové a administrativní zatížení ředitelů 

škol vyplývající z procesu evaluace je vyšší než přínos pro školu z této činnosti.“ 

Nezanedbatelný počet  - více než třetina škol však uvedla, že časová náročnost 
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potřebná ke kontrolám je velmi vysoká a výsledný efekt je pro činnost a rozvoj školy 

minimální. 

Některé oblasti jsou na školách kontrolovány duplicitně. Jedná se především o 

finance, účetnictví a bezpečnost práce, dále potom dodržování právních předpisů, 

hygienické podmínky a školní stravování, pracovně právní oblast, oblast rozhodování 

ředitele ve správním řízení, statistické výkazy a další administrativa. Duplicitní kontroly 

jsou prováděny na 48% škol a ředitelé jim musí věnovat průměrně další 2 – 3 dny ze 

své řídící práce.  

Oblasti, na které Česká školní inspekce zaměřuje svou pozornost při inspekční 

činnosti, jsou každoročně zveřejňovány v podobě kritérií hodnocení ČŠI. Analýzy 

výsledků kontrol, které v daném období ČŠI zrealizovala, jsou shrnuty ve výročních 

zprávách ČŠI. Podle výpovědí ředitelů škol kladla Česká školní inspekce při své 

poslední kontrole ve škole největší důraz na kontrolu souladu školních vzdělávacích 

programů s rámcovými (93%), podmínky a průběh vzdělávání hodnotila u 57 a 58% 

škol a dodržování právních předpisů hodnotila u 53% škol. V méně než polovině škol 

se zaměřovala na výsledky vzdělávání a proces vlastního hodnocení školy.  

 

4.1.2 Zájem ředitelů škol o získání zpětné vazby z kontroly 

 

Evaluace je proces systematického a pravidelného shromažďování a analýzy 

informací, jehož účelem je další rozhodování a plánování. Ředitelé škol při evaluacích 

prováděných externími hodnotiteli očekávají poskytnutí zpětné vazby, která vyplývá ze 

zjištění při kontrole a která pomůže identifikovat slabá a problémová místa jejich činnosti, 

navrhne schůdná opatření k jejich nápravě, ocení úspěchy a aktivitu školy v oblastech, ve 

kterých škola podala mimořádné výsledky a poskytne škole pomocnou ruku při jejím 

dalším plánování a rozhodování. 

Ředitelé základních a mateřských škol mají největší zájem (68%) o poskytnutí 

metodické podpory a pomoci při nápravě zjištěných nedostatků, možnost konzultace 

a navázání spolupráce s kontrolorem. Častěji tuto formu zpětné vazby upřednostňují 

muži (70%) před ženami (68%), a tímto zjištěním nebyla potvrzena hypotéza č. 2 : 

„Ženy – ředitelky základních a mateřských škol potřebují více metodické podpory, pomoci 

a spolupráce se svým zřizovatelem než muži – ředitelé.“  
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Druhou, nejdůležitější oblastí požadované zpětné vazby (66%) je pro vedoucí 

pracovníky škol slovní ohodnocení od kontrolora nejen slabých míst, ale i dosažených 

úspěchů. Již z předchozích výzkumů
71

,
72

 vyplývá silná potřeba vedoucích pracovníků škol 

získání této formy zpětné vazby – pochvaly, ocenění, projevení zájmu, jako výrazné 

motivace ke zlepšení a zkvalitnění činnosti ředitele školy. Pochvalu a ocenění vykonané 

práce požadují více ředitelky - ženy 72% oproti výrazně slabšímu procentu ředitelů - 

mužů 48%. Tímto byla potvrzena hypotéza č. 3 : „Ženy – ředitelky mateřských a 

základních škol potřebují více ocenění a uznání své práce zřizovatelem než muži – 

ředitelé.“ 

Třetí, nejčastěji požadovanou formou zpětné vazby (47%), je pro ředitele škol 

poskytnutí finanční podpory od zřizovatele při nápravě zjištěných nedostatků. 

Možnost společného stanovení nových cílů a priorit školy s kontrolorem (39%) a vliv 

výsledku hodnocení na odměnu ředitele školy (32%) jsou pro ředitele škol výrazně slabší 

motivací k podávání lepších výkonů.  

 

4.1.3 Zájem škol o spolupráci se zřizovatelem při vlastním hodnocení 
školy 

Podle školského zákona a jeho novely
73

 účinné od 1.1.2012 je vlastní hodnocení 

školy  povinnou součástí evaluace, nestává se však již podkladem pro hodnocení Českou 

školní inspekcí, jako tomu bylo doposud a ani zřizovatel nemá právo nahlížet do průběhu 

autoevaluace školy. Zpráva o provedeném vlastním hodnocení školy je obsažena ve 

výroční zprávě školy, kterou však mateřské školy nejsou ze zákona povinny zpracovávat. 

Záleží tedy pouze na zřizovateli, jestli stanoví svým mateřským školám povinnost 

zpracovávat zprávu o činnosti, která bude obsahovat i výstupy z vlastního hodnocení. 

Zůstává však otázkou, na kterou odpoví až několikaletá praxe, do jaké míry budou 

školy schopny a ochotny provádět autoevaluaci bez stanovených jednotných kritérií, 

bez možnosti jakékoli kontroly ze strany externích hodnotitelů a jak otevřené budou 

školy při prezentaci výstupů vlastního hodnocení ve veřejné výroční zprávě školy.  

                                                 
71

 MAJEROVÁ, J., 2010. Hodnocení ředitele školy zřizovatelem, Závěrečná bakalářská práce. 
72

 MAJEROVÁ, J., 2008. Hodnocení kvality vztahů ředitele příspěvkové organizace se zřizovatelem a řízení 

změny, Seminární práce ZS 2008/09.  
73

 Zákon č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 



 84 

Školy jsou k provádění vlastního hodnocení a k práci na rozvoji a zkvalitňování své 

činnosti nejvíce (v 63%) motivovány vlastní iniciativou a snahou neustále se zlepšovat, 

60% škol motivuje poskytnutí vhodné zpětné vazby od zřizovatele z provedené 

externí kontroly, jakou je pomoc, podpora a projevení zájmu. Nejméně důležitým 

faktorem (22%) ovlivňujícím kvalitu provádění autoevaluace a práce na rozvoji školy 

je povinnost stanovená zákonem. Tímto lze potvrdit hypotézu č. 4 : „Poskytnutí zpětné 

vazby od zřizovatele z procesu evaluace je pro ředitele škol větší motivací k provádění 

kvalitního vlastního hodnocení než zákonné nařízení této povinnosti.“ 

Přestože více než polovina škol požaduje metodickou pomoc a další formy zpětné 

vazby od zřizovatele, zájem o spolupráci se zřizovatelem při provádění vlastního 

hodnocení projevilo pouze 48% škol. Důvodem, proč školy spíše nemají zájem 

spolupracovat při autoevaluaci se svým zřizovatelem, je nejčastější odpověď (35%): 

„Zřizovatel nemá pro tuto činnost odborné vzdělání, nerozumí problematice 

vlastního hodnocení“. 17% ředitelů odmítá spolupráci se zřizovatelem z důvodu možného 

zneužití zjištěných informací v budoucnu proti škole, 7% škol bere jakoukoli pomoc 

zvenčí jako vlastní selhání. Třetina škol by uvítala pomoc „kritického přítele“, pokud 

jím však nebude zřizovatel školy.   

Vlastní iniciativa a snaha neustále se zlepšovat je podle výše uvedeného 

motivátorem k provádění vlastního hodnocení pro 63% ředitelů škol. Z tohoto počtu 

vyjádřilo zároveň zájem o spolupráci se zřizovatelem 15% ředitelů, stejný počet (15%) 

nemá k této otázce vyhraněný názor a 70% ředitelů nemá zájem o spolupráci se 

zřizovatelem při provádění vlastního hodnocení školy. Tímto lze potvrdit hypotézu č. 5: 

„Ředitelé škol, kteří chtějí provádět autoevaluaci z vlastní iniciativy, chtějí také méně 

spolupracovat se zřizovatelem při této činnosti.“ 

 

4.1.4 Příčiny spokojenosti / nespokojenosti se systémem hodnocení školy 

zřizovatelem 

 

Ředitelé škol jsou ve 44% spokojeni s nastaveným systémem hodnocení školy 

zřizovatelem, jako příčiny spokojenosti byla nejčastěji uváděna dobrá spolupráce školy se 

zřizovatelem, dobré mezilidské vztahy a vzájemná vstřícnost. Přestože tato forma 

hodnocení není založena na oficiálním stanovení kritérií a standardů kvality školy ani 
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na systematickém procesu přípravy, realizace, kontroly a následné zpětné vazby, 

potřebám škol v malých obcích vyhovuje a považují ji za velký klad.  Dalšími 

příčinami spokojenosti se systémem hodnocení školy uváděly spravedlivost, častý 

kontakt a poskytování zpětné vazby z kontroly, projevení ocenění a zájmu o činnost 

škol a poskytovanou finanční podporu.  

Častěji se vyjadřovali ředitelé, kteří se systémem hodnocení školy zřizovatelem 

nejsou spokojeni (56%). Jako nejdůležitějším důvodem nespokojenosti byl uváděn fakt, 

že žádné hodnocení na školách neprobíhá a pokud ano, tak pouze formálně, bez 

stanovených kritérií. Hodnotitelé nejsou odborníky ve školské oblasti, nerozumí 

skutečným problémům činnosti školy a neprojevují ani zájem o činnost a problémy 

jimi hodnocených škol. Dalšími důvody nespokojenosti bylo zaměření kontroly pouze na 

finanční a majetkové záležitosti, ale ne na skutečný provoz škol, na zjišťování nedostatků 

činnosti školy a ne na pozitiva a ocenění za dobrou práci. Hodnocení je uváděno jako 

nespravedlivé, neobjektivní, nemotivující, formální a nahodilé bez lidského přístupu a bez 

možnosti komunikace a konzultace. Některé školy pouze tuší, jestli je zřizovatel s jejich 

činností spokojen a o odměnu si ředitelé musí žádat sami.  

 

4.2 Postoj zřizovatelů škol k evaluaci 

 

4.2.1 Zaměření a východiska kontrol a hodnocení školy zřizovatelem 

Evaluaci na školách provádí v Libereckém kraji 74% zřizovatelů, pouze 26% 

tuto činnost nevykonává. Vlastní kritéria pro externí evaluaci si však stanovuje necelá 

polovina zřizovatelů. Při kontrolní činnosti na školách zřizovatelé vycházejí z 80% ze 

závěrů kontrol Českou školní inspekcí, v 77% ze závěrů autoevaluace školy. Kontrola 

zřizovatelem je ve 100% zaměřena na kontrolu nakládání školy s majetkem a finančními 

prostředky poskytnutými zřizovatelem a na dodržování rozpočtových pravidel, směrnic a 

pokynů zřizovatele.  
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4.2.2 Spolupráce hodnotitelů 

„Zřizovatelé mohou na místní a regionální úrovni sehrát při sledování a 

vyhodnocování kvality ve školách významnou a pozitivní roli, jak tomu v některých 

systémech v zahraničí skutečně je. Inspekce může dávat zpětnou vazbu jak zřizovatelům, 

tak školám a přispívat nemalou měrou k tomu, aby školy byly samy schopny zvyšovat svou 

vlastní schopnost zlepšování a aby jim v tom zřizovatelé účinně pomáhali.“
74

 

Při provádění vlastního hodnocení školy spolupracuje se školou 47,5% 

zřizovatelů. Z výsledků šetření u ředitelů škol však o tuto spolupráci nemá 70% 

ředitelů škol zájem.  

Spolupráce při evaluaci škol mezi zřizovateli škol a Českou školní inspekcí je také 

velmi omezená. 87% zřizovatelů škol není kontrolními pracovníky ČŠI žádáno o 

projevení jejich názoru nebo spolupráce, 72% zřizovatelů se neúčastní jednání o 

výsledcích z kontroly ČŠI. Zřizovatelé tak při provádění kontrol Českou školní 

inspekcí většinou pouze obdrží zprávu o provedené kontrole bez možnosti zasáhnout 

do průběhu kontroly nebo vyjádřit svůj názor a postoj ke zjištěným skutečnostem.  

Na základě místního dotazníkového šetření prováděného odborem školství, 

kultury a sportu v létě 2011, zaměřeného na spokojenost rodičů s metodami výuky a 

přístupem učitelů k jejich dětem a dále potom na spokojenost samotných učitelů s vnitřním 

klimatem, mezilidskými vztahy a mírou spolupráce ve škole, došlo ke zjištění 

překvapivých skutečností. Většina pedagogických pracovníků školy projevila značnou 

nespokojenost s přístupem vedení školy k podřízeným a vlivem tohoto stavu i poukázala na 

špatné klima mezi učiteli plné obav a nejistoty o své působení ve škole, které se odráželo i 

do stylu výuky a celkového klimatu ve škole. Rodiče, žáci i učitelé školy mohli v otevřené 

otázce vyjádřit svůj názor, mnozí tak učinili. Častou připomínkou rodičů bylo upozornění 

na šikanu a agresi mezi dětmi, špatnou atmosféru ve škole, špatný přístup ředitele školy 

k řešení problémů a stížnostem rodičů. Otevřeně se vyjádřili i učitelé školy, kteří 

upozorňovali na nevhodné chování ředitele vykazující znaky bossingu, autoritativní nebo 

spíše direktivní řízení, špatné pracovní klima plné strachu vyjádřit vlastní názor, důraz 
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ředitele na vlastní sebeprezentaci a pokusy o zviditelňování sebe na úkor vlastního poslání 

školy, na úkor klimatu školy.  

Zřizovatel v rámci svých kompetencí provádí každoroční hodnocení ředitelů jím 

zřizovaných škol. S tímto ředitelem měl za 5 let jeho působení jen ty nejlepší zkušenosti, 

všechny dokumenty a podklady předkládal ředitel v pořádku a včas, v každoročním 

hodnocení jeho práce zřizovatelem byl vždy oceněn jako jeden z nejlepších. 

Dva roky před tímto dotazníkovým šetřením provedla Česká školní inspekce 

inspekční kontrolu v této škole. Předmětem inspekční činnosti bylo hodnocení podmínek, 

průběhu a výsledků základního vzdělávání a hodnocení souladu Školního vzdělávacího 

programu s právními předpisy a Rámcovým vzdělávacím programem. Mimo tyto oblasti se 

kontrola věnovala i hodnocení klimatu ve škole. Zjištěné závěry shrnula inspekční zpráva 

takto: „Ředitel vytváří dobré podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků“, 

„Způsob vedení školy může sloužit jako příklad dobré praxe“, „Ředitel podporuje 

vytváření vztahů založených na vzájemné úctě a respektu“, „Pozitivem byla příjemná 

atmosféra, kladný přístup vyučujících i dobré vztahy mezi samotnými žáky“, „Celková 

atmosféra školy je podnětná, příjemná pro žáky i zaměstnance“.  

Z tohoto praktického příkladu je zřejmé, že kontrolní pracovníci České školní 

inspekce při své dvoudenní kontrole konané jednou za 3 – 4 roky nemají dostatek 

času ani možností zjistit skutečné problémy ve škole. Ani zřizovatel při běžné činnosti 

a spolupráci s ředitelem školy a při provádění každoročního hodnocení jeho práce 

nemusí vnitřní problémy školy vždy odhalit. Možným způsobem, jak podobným 

situacím předejít, je zřídit na škole fungující radu školy, která při zjištění nedostatků 

může podat podnět zřizovateli. Rada školy se však v mateřských školách nezřizuje, 

v některých základních školách je její činnost pouze formální. Školská rada nemá žádnou 

zodpovědnost za výsledky provádění své činnosti ani za kvalitu školy. Efektivnější 

možností se nabízí rozvíjení spolupráce mezi školou a externími hodnotiteli, pomoc a 

spolupráce zřizovatele a jeho částečná zodpovědnost za efektivní provádění vlastního 

hodnocení školy a nápravu zjištěných nedostatků. 
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4.2.3 Vliv autoevaluace školy na následný přístup zřizovatele 

V roce 2009 bylo v rámci projektu Cesta ke kvalitě
75

 provedeno anketní šetření 

názorů aktérů interní a externí evaluace k systému hodnocení v České republice. 

Z výsledků tohoto výzkumu vyplývá silná frustrace a nespokojenost škol s přístupem 

zřizovatele k procesu a k výsledkům vlastního hodnocení školy. Nejčastějšími důvody 

nespokojenosti je nezájem zřizovatele o vlastní hodnocení školy, formální nebo 

nesystematický či účelový přístup zřizovatele, zájem při kontrolách pouze o finance, řešení 

neúspěchů školy a opomíjení úspěchů školy. Tyto důvody dokumentují skutečnost, že 

zřizovatelé vlastnímu hodnocení školy nepřikládají význam, nejsou ochotni sami 

participovat na procesu autoevaluace a ani se nechtějí zajímat o jeho výsledky. 

Nejvíce nespokojení s přístupem zřizovatele jsou ředitelé mateřských a základních škol 

(zřizovateli jsou podle zákona obce), se zvyšujícím se vzdělávacím stupněm pak je 

pozorována mírná tendence ke zmenšování kritičnosti na adresu zřizovatele. 

Podle výsledků této ankety 70% ředitelů uvedlo, že výsledky vlastního 

hodnocení školy nemají vliv na následný přístup zřizovatele. Pakliže k nějaké zpětné 

vazbě od zřizovatele dojde, jedná se o finanční odměnu řediteli školy, větší materiální 

podporu při zjištěných nedostatcích nebo, a to velmi výjimečně i o personální či 

organizační změny na úrovni školy (odvolání ředitele nebo sloučení škol).  

Výzkumné šetření provedené na základě této diplomové práce v Libereckém kraji 

na podzim 2011, výsledky analýzy projektu Cesta ke kvalitě potvrzuje pouze částečně. Při 

provádění vlastního hodnocení školy spolupracuje v Libereckém kraji se školou méně 

než polovina (47,5 %) zřizovatelů, z nichž většina uvedla variantu „spíše 

spolupracujeme“. Závěry z vlastního hodnocení školy jsou však pro 77% zřizovatelů 

podkladem při jejich kontrole prováděné na školách. 81% zřizovatelů zná výsledky 

vlastního hodnocení jimi zřizovaných škol, veškerá zjištění a závěry z něho plynoucí a 

téměř všichni také školám poskytují pomoc s řešením problémů zjištěných při jejich 

vlastním hodnocení formou metodické, materiální nebo finanční pomoci.  

Přestože výsledky  výpovědí zřizovatelů v dotazníku svědčí o velké participaci 

zřizovatelů se školami při provádění autoevaluace škol, postoje ředitelů škol k ochotě 

spolupracovat se zřizovatelem při vlastním hodnocení školy jsou diametrálně odlišné (viz. 
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bod 4.1.3.). Podle zjištěných skutečností ředitelé škol neprojevují příliš silnou potřebu 

spolupracovat na vlastním hodnocení se svým zřizovatelem, jako nejsilnější důvod 

proti této spolupráci je uváděna neodbornost zřizovatele v oblasti vlastního 

hodnocení školy. 

 

4.2.4 Kompetence a kvalifikační předpoklady zřizovatele 

 

Osoby, které provádí jménem zřizovatele evaluaci ve školách, jsou z ¼ odborníky 

v oblasti školského managementu (absolvovali školení na toto téma nebo studovali tento 

obor na vysoké škole), 74% zřizovatelů, kteří provádí na školách kontroly, však nemá 

odbornou způsobilost k provádění této činnosti. Pokud se evaluace škol účastní 

vedení obce (starosta, místostarosta, rada obce), nemají tito pracovníci odbornou 

kvalifikaci k provádění této činnosti v 69% případů. O stejném výsledku svědčí i 

výpovědi ředitelů škol, kteří v 70% případů odmítají spolupráci se zřizovatelem z důvodu 

nekompetentnosti zřizovatele k hodnocení škol.  

 

4.2.5 Míra zodpovědnosti za kvalitu škol 

 

Všichni zřizovatelé si myslí nebo jsou přesvědčeni o tom, že za kvalitu jimi 

zřizovaných škol nese 100% odpovědnosti ředitel školy. 85% zřizovatelů si zároveň myslí, 

že za kvalitu školy nese odpovědnost i zřizovatel školy, 15% zřizovatelů, kteří provádějí 

hodnocení ve školách je přesvědčeno, že za kvalitu škol zřizovatel není odpovědný 

vůbec. Téměř polovina zřizovatelů, kteří hodnocení jimi zřizovaných škol neprovádí, 

je přesvědčena o tom, že zřizovatel není odpovědný za kvalitu svých škol. 

 

4.2.6 Analýza faktorů způsobujících neaktivitu zřizovatelů v provádění 

vlastního hodnocení škol 

 

Na základě školského zákona je zřizovatel školy oprávněn provádět hodnocení 

školy podle kritérií, která předem zveřejní. Přesto tuto možnost nevyužívá čtvrtina 

zřizovatelů a dalších 40% hodnocení školy provádí, ale vlastní kritéria si k této 
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činnosti nestanovuje. Pouze jedna třetina (34%) zřizovatelů si pro provádění 

hodnocení na školách stanovuje vlastní kritéria. 

Nejčastěji uváděným důvodem (71%), proč zřizovatelé škol neprovádí hodnocení 

na školách, které zřizují, je nedostatek odborníků v oblasti školského managementu, 

kteří by mohli kontroly na školách provádět, více než polovina zřizovatelů je zatížena 

jinými pracovními povinnostmi a na kontrolu a hodnocení kvality škol nemá dostatek 

času. Téměř polovina zřizovatelů je přesvědčena o tom, že za kvalitu jimi zřizovaných 

škol nenese zřizovatel odpovědnost a stejnému počtu zřizovatelů by pomohla 

spolupráce a možnost metodické pomoci od obcí s rozšířenou působností, případně 

Kraje nebo zákonem stanovená kritéria k provádění evaluace na školách. Zřizovatelé 

malých obcí jsou přesvědčeni o tom, že o škole mají dobrý přehled i bez oficiálních 

kontrol, na některých obcích hodnocení školy probíhá na veřejném zastupitelstvu. 

  

4.3 Postoj České školní inspekce 

4.3.1 Přístup ČŠI k vlastnímu hodnocení školy 

 

Na základě anketního šetření, prováděného v roce 2009 v rámci projektu Cesta ke 

kvalitě
76

, byly mimo jiné zjišťovány a analyzovány názory ředitelů škol na přístup České 

školní inspekce k autoevaluaci škol.  

Více než polovina škol je spokojena s přístupem České školní inspekce k vlastnímu 

hodnocení školy, více než třetina škol však nedokáže posoudit svůj postoj k přístupu ČŠI 

při kontrolách autoevaluace školy. Čtyřem procentům škol přístup ČŠI nevyhovuje a 

důvodem k tomuto postoji je přílišný formalismus inspekčních kontrol, důraz na 

dodržení litery zákona a nezájem o další faktory, které vlastní hodnocení školy mohly 

ovlivnit. Dalším důvodem je absence jasných kritérií a postupů při kontrole vlastního 

hodnocení školy a z toho vyplývající rozdílnost přístupů jednotlivých kontrolních 

pracovníků.  

V rámci tohoto šetření vzorku škol celé České republiky byl porovnáván názor škol 

k přístupu ČŠI mezi jednotlivými kraji České republiky. Liberecký kraj byl jedním ze čtyř 
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krajů, kde ředitelé škol vyjádřili více než 70% spokojenost s přístupem ČŠI k vlastnímu 

hodnocení škol.  

Ředitelé škol v 19% uvádějí, že výsledek vlastního hodnocení se projevil ve 

výsledné inspekční zprávě ČŠI, téměř polovina škol však nezažila, aby se výsledky 

autoevaluace ať kladně, záporně nebo neutrálně projevily ve výsledné zprávě 

z kontroly ČŠI. Z rozhovoru s kontrolní pracovnicí ČŠI Libereckého kraje bylo zjištěno, 

že skutečnosti týkající se provádění vlastního hodnocení školy zjištěné při inspekční 

činnosti nesměly mít vliv na závěrečné hodnocení kvality práce školy inspektorem. 

Závěrečná zpráva z kontroly pouze obsahovala konstatování, zda-li je na škole 

autoevaluace prováděna či ne. Od počátku roku 2012 provádění vlastního hodnocení 

škol nebude již předmětem kontroly České školní inspekce. Pokud v těchto školách 

ani zřizovatel nebude projevovat zájem o hodnocení autoevaluace školy, zůstane tato 

zákonná povinnost školy bez jakékoli externí kontroly a zodpovědnost se všemi 

patřičnými důsledky spočine na bedrech ředitele školy. 

 

4.3.2  Oblasti inspekční činnosti ČŠI 

Podle výroční zprávy ČŠI za školní rok 2009/2010
77

 byla inspekční činnost 

zaměřena v mateřských a základních školách na formální hodnocení školních vzdělávacích 

programů a jejich přínosu v praxi škol. V tematických šetřeních se pak zaměřila na 

čtenářské, matematické a jazykové dovednosti. U základních škol byla monitorována 

připravenost škol na využívání projektu „EU – peníze školám“, byly zjišťovány a 

hodnoceny dopady školského zákona a výsledky reformy ve vzdělávání žáků z bývalých 

zvláštních škol a ověřovány možnosti testování úrovně čtenářské gramotnosti žáků 3. 

ročníků. 

Plán hlavních úkolů ČŠI na školní rok 2009/2010
78

 a Plán hlavních úkolů na rok 

2010/2011
79

 obsahuje seznam hlavních úkolů inspekce v daném roce, ale ani v jednom 

seznamu za poslední tři roky (2009-2011) není uvedena kontrola systému vlastního 
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hodnocení škol. Tu obsahuje až Plán hlavních úkolů na rok 2011/2012
80

, kde je 

plánováno provést tematickou inspekci školních systémů vlastního hodnocení, 

podpory řízení a rozvoje vlastního hodnocení v mateřských i základních školách. Tato 

aktivita schválená ministerstvem dne 12. července 2011 však odporuje novele školského 

zákona účinné od 1. 1. 2012, kdy se zpráva o provedeném vlastním hodnocení školy již 

nestává podkladem při kontrole Českou školní inspekcí.   

Podle odpovědí ředitelů mateřských a základních škol kladla při poslední kontrole 

na školách Česká školní inspekce největší důraz na kontrolu souladu školních vzdělávacích 

programů s rámcovými programy (v 93%) a podmínky a průběh vzdělávání a dodržování 

právních předpisů kontrolovala u 53 – 58% škol. Vlastní hodnocení školy bylo předmětem 

kontroly pouze u necelé poloviny škol a výsledky vzdělávání byly hodnoceny ve 37 % 

škol. Prioritou zaměření inspekční činnosti v Libereckém kraji bylo při poslední 

kontrole na školách zajištění souladu činnosti škol s právními předpisy, teprve na 

druhém místě byly výsledky škol a jejich vlastní hodnocení.  

Kontrolní a inspekční pracovníci České školní inspekce provádějí na školách pouze 

kontrolní a inspekční činnost, pomoc školám a metodika je již činnost nad rámec 

běžných pracovních povinností těchto pracovníků, a proto není školám poskytována.  

Na metodickou činnost nemají kontrolní a inspekční pracovníci dostatek času, tento 

servis dříve školám poskytovaly školské úřady, v současné době by tuto činnost měli 

zastávat zřizovatelé škol. Bohužel podle zkušeností pracovníků ČŠI někteří zřizovatelé, 

především malé obce neznají právní předpisy v oblasti školství (nebo je znají jen 

okrajově), nemají zájem a nemají ani personální kapacity pro řízení kvality jimi 

zřizovaných škol. 
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5. Závěr  
 

5.1 Zhodnocení úrovně a efektivity systému evaluace škol v Libereckém 

kraji  

 „Hodnocení práce škol zřizovatelem je součástí průběžné aplikace kontrolního 

systému zřizovatele, sledujícího efektivní využívání finančních prostředků a plnění 

hlavního účelu a předmětu činnosti, pro který jsou školy zřízeny, tj. plnění veřejné služby 

poskytováním předškolního, základního, středního a vyššího odborného vzdělávání. 

Hodnocení školy by mělo být samozřejmým a přirozeným principem vztahu zřizovatele a 

školy a být součástí jeho koncepčního přístupu.“
81

 

Podle platných právních předpisů
82

 však neexistuje přímá povinnost zřizovatele 

provádět hodnocení škol, které zřizuje, ani není za kvalitu svých škol a výsledky její 

činnosti ze zákona odpovědný. Jeho odpovědnost se vztahuje podle školského zákona 

pouze za zajištění podmínek pro plnění povinné školní docházky a předškolního 

vzdělávání nebo úhradu neinvestičních nákladů za toto vzdělávání jiné obci a zabezpečení 

výdajů organizací, které zřizuje a podle zákona o obcích za výkon finanční kontroly. Podle 

současných právních předpisů je kvalita školy výsadní odpovědností jejího ředitele. 

Ani zřizovatel, školská rada ani Česká školní inspekce, přestože všechny tyto subjekty 

mají právo výrazně zasahovat do činnosti školy, za kvalitu škol ve své působnosti 

odpovědnost nenesou.  

Hodnocení školy může zřizovatel provádět dle školského zákona podle kritérií, 

která předem zveřejní. Většina zřizovatelů však této možnosti nevyužívá, proces 

hodnocení se zřizovateli často zaměňuje za kontrolu hospodaření s financemi a majetkem a 

neplní tak skutečnou funkci podpory a rozvoje kvality škol. Nejčastějším důvodem absence 

hodnocení škol je nedostatek odborně kvalifikovaných pracovníků zřizovatele v oblasti 
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managementu školství nebo velké pracovní zatížení zřizovatelů v jiných oblastech a 

nedostatek času provádět hodnocení škol. Zřizovatelé jsou přesvědčeni, že ze zákona 

odpovědnost za kvalitu škol nenesou a nemají tak důvod hodnotit jejich činnost.  

Zřizovatelé v malých obcích, kteří mají o provádění hodnocení činnosti svých škol 

zájem, by uvítali možnost spolupráce při této činnosti s jinými odborníky (pracovníky 

obcí s rozšířenou působností nebo pracovníky krajských úřadů) nebo stanovení 

závazných standardů kvality školy na centrální úrovni a doporučených kritérií pro 

hodnocení škol, podle kterých by tuto činnost mohli provádět. Aby hodnocení školy 

zřizovatelem bylo efektivní, mělo by „… postihovat většinu činností školy, jak v oblasti 

vzdělávání, tak v oblasti personální, ekonomické, materiálně technické, v oblasti podmínek, 

v nichž škola pracuje apod. Zřizovatel by neměl přímo hodnotit proces vzdělávání. Kvalitu 

pedagogického procesu však může posuzovat např. ze zpráv České školní inspekce…“
83

 

Hodnocení činnosti školy zřizovatelem by měla provádět osoba, která má 

k této činnosti odbornou způsobilost (absolvovala studium v oblasti školského 

managementu a zná dlouhodobé cíle, priority a trendy vzdělávací politiky ČR). Současné 

právní předpisy (zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o 

změně některých zákonů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích) nenařizují povinnost 

minimální kvalifikace pracovníků zřizovatele zodpovědných za řízení škol a 

školských zařízení v obci. Z výzkumu provedeného v rámci této diplomové práce 

v Libereckém kraji vyplývá, že ¾ zřizovatelů, kteří provádějí hodnocení škol, nejsou 

odborníky v oblasti školského managementu. Nedostatečná odbornost zřizovatele 

přitom může být příčinou neposkytování potřebné a řediteli požadované zpětné 

vazby, pomoci, podpory a ocenění jejich práce a tím může docházet k omezení 

motivace ředitelů při snaze o zkvalitňování a rozvoj školy.  

V rámci decentralizace českého školství byla školám jako prostředek pro zajištění 

spoluúčasti a zodpovědnosti za svoji kvalitu stanovena povinnost provádět vlastní 

hodnocení. Přestože podle výročních a tematických zpráv ČŠI (2000 –2010) mají školy se 

zavedením vlastního hodnocení značné problémy a provádění autoevaluace školy považují 

za činnost zbytečnou a nepotřebnou, a proto ji v mnoha případech provádějí pouze 

formálně, novelou školského zákona byla povinnost škol zpracovávat zprávu o vlastním 

hodnocení od 1.1.2012 zrušena. Zrušena jsou také závazná pravidla a termíny pro 

                                                 
83

 NÁRODNÍ ÚSTAV ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ, 2010. Doporučení pro zřizovatele k hodnocení škol, 

s.2. 

NÁRODNÍ%20ÚSTAV%20ODBORNÉHO%20VZDĚLÁVÁNÍ,%202010.%20Doporučení%20pro%20zřizovatele%20k hodnocení%20škol.%20In:%20Národní%20ústav%20odborného%20vzdělávání.%20%5bonline%5d.%20%5bvid.13.9.2011%5d.%20Dostupné%20z: http:/ae.nuov.cz,uploads/AE/vystupy/Doporuceni_pro_zrizovatele_k_hodnoceni%20_skol.%20pdf.


 95 

provádění autoevaluace, zpráva o vlastním hodnocení již není podkladem pro hodnocení 

školy Českou školní inspekcí a zřizovatel má k výsledkům vlastního hodnocení školy 

přístup z veřejné výroční zprávy školy, kterou však mateřské školy a školská zařízení 

nezpracovávají. 

Jak vyplývá z výsledků výzkumu v rámci projektu Cesta ke kvalitě v roce 2009
84

, 

přístup zřizovatele a České školní inspekce k procesu autoevaluace je pro školy velmi 

důležitý, přesto školy pociťují silnou frustraci a nespokojenost s přístupem zřizovatelů 

k procesu a k výsledkům vlastního hodnocení školy. Nejčastějším důvodem této 

nespokojenosti je především nezájem zřizovatelů o proces autoevaluace školy, 

formální, nesystematický či účelový přístup k hodnocení škol nebo zájem při kontrole 

zřizovatelem pouze o finance a majetek, nikoli však o skutečnou činnost školy.  Tyto 

důvody nespokojenosti ředitelů škol mají příčinu v nedostatečné odborné kvalifikaci 

pracovníků zřizovatele, což se odráží v neochotě ředitelů škol spolupracovat se 

zřizovatelem v oblasti provádění vlastního hodnocení školy.  

Z mezinárodního výzkumu provedeného v letech 1997-1999 (MacBeath, 2006)
85

 

mimo jiné vyplývá skutečnost, že jen velmi málo škol je dostatečně samostatných na to, 

aby autoevaluaci prováděly samy. Školy potřebují metodologickou podporu a 

povzbuzení ze strany národních úřadů a institucí. Stejné závěry přinesly i výsledky 

výzkumu (Majerová, 2011), kdy ředitelé projevili velký zájem o poskytování zpětné 

vazby od zřizovatele, a to především formou metodické podpory a pomoci při 

nápravě zjištěných nedostatků a možnosti konzultace zjištěných problémů se 

zřizovatelem. Přesto se péče o rozvoj kvality našich škol zúžil na blíže nespecifikovaný 

proces autoevaluace, jež se stal výhradní záležitostí a stoprocentní zodpovědností školy bez 

možnosti jakékoli vnější pomoci, spolupráce a kontrolovatelných výstupů. 

Spolupráce téměř neexistuje ani mezi externími hodnotiteli škol - Českou 

školní inspekcí a zřizovatelem. Zřizovatelé nejsou kontrolními pracovníky žádáni o 

projevení názoru nebo spolupráce při prováděných kontrolách, nemají většinou možnost 

účastnit se jednání o výsledných zjištěních a závěrečná sdělení z kontroly jsou jim 
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předložena pouze ve formě inspekční zprávy. Česká školní inspekce neposkytuje školám 

jakoukoli metodickou pomoc. 

Z dotazníkového šetření (Majerová, 2011), ze závěrů anketního šetření v rámci 

projektu Cesta ke kvalitě v roce 2009 a z dalších výzkumů lze stanovit tyto závěry: 

- ředitelé škol projevují zájem o hodnocení školy zřizovatelem, podmínkou však 

je odbornost hodnotitele, projevování skutečného zájmu o činnost školy a ne jen o 

finance a majetek a stanovení jasných a závazných kritérií pro tuto činnost 

- ředitelé škol požadují zpětnou vazbu od zřizovatele z provedené kontroly, 

poskytnutí metodické pomoci, podpory a možnosti komunikace a ocenění činnosti 

ředitele a školy, zřizovatelé však školám tuto zpětnou vazbu většinou neposkytují 

(McKinsey, 2010) 

- zřizovatelé nemají odborné vzdělání v oblasti školského managementu a zákon 

jim nestanovuje ani minimální požadovaný stupeň kvalifikace v tomto oboru. 

Přesto mají zřizovatelé právo rozhodovat o zásadních otázkách života škol jako je 

výběr ředitele a jeho finanční ohodnocení, zřizování a rušení škol, nebo hodnocení 

činnosti jimi zřizovaných škol podle vlastních kritérií. Neodbornost zřizovatele je 

nejčastějším důvodem nezájmu škol o spolupráci se zřizovatelem v oblasti 

vlastního hodnocení školy 

- zřizovatelé nemají ze zákona povinnost hodnotit činnost školy a většina z nich 

školy nehodnotí (McKinsey, 2010). Školy vykazují značnou nespokojenost a 

frustraci s přístupem zřizovatele k jejich vlastnímu hodnocení, jehož důvodem je 

nejčastěji projevovaný nezájem zřizovatele o tuto důležitou činnost školy (projekt 

Cesta ke kvalitě, 2009) 

- zřizovatelé ani ČŠI nejsou zodpovědní za kvalitu škol v ČR 

- zodpovědnost za kvalitu školy má výhradně ředitel školy 

- přestože cílem všech zainteresovaných stran je vytvořit kvalitní školy, téměř 

neexistuje spolupráce mezi školami, zřizovateli a Českou školní inspekcí 

- kontroly Českou školní inspekcí vycházejí z plánu hlavních úkolů, který se každý 

rok mění. Krátká, několikadenní kontrola ČŠI provedená jednou za 3 roky nemá 

šanci obsáhnout všechny problémové oblasti vzdělávací činnosti školy 
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- ČŠI při svých kontrolách školám neposkytuje metodickou pomoc, tuto činnost 

očekává od zřizovatelů škol, kteří však nemají zákonem stanovenou povinnost 

jejího poskytování 

- výsledný efekt pro školy z kontroly prováděné na školách kontrolními institucemi 

je pro 60% škol roven námaze, která je přípravě na kontrolu věnována, pro více než 

třetinu škol je časová náročnost potřebná ke kontrolám velmi vysoká a výsledný 

efekt pro činnost a rozvoj školy téměř zanedbatelný 

 

5.2 Návrh nového pojetí externí evaluace ve školství 

- na ústřední celostátní úrovni – místo každoročně schvalovaného plánu úkolů a 

kritérií hodnocení Českou školní inspekcí stanovit závazné, jasné, dlouhodobě 

neměnné a měřitelné ukazatele kvality škol – standardy kvality a kritéria, podle 

kterých bude kvalita škol měřena. Tyto standardy musí být známé ředitelům škol, 

zřizovatelům i pracovníkům ČŠI. Vhodná je spolupráce se vzdělávacími a 

výzkumnými ústavy, které školám mimo jiné na požádání poskytnou odborný 

názor formou „kritického přítele“. 

- na úrovni ČŠI – inspekční a kontrolní činnost provádět ve třech úrovních: „plné 

kontroly“, „standardní kontroly“ a „krátké prohlídky“ (viz.kapitola 2.4.2.2.) podle 

aktuálních výsledků činnosti škol zjištěných z národního a mezinárodního testování 

a z hodnocení školy zřizovatelem. Školám poskytnout možnost provedení kontroly 

v problémových oblastech, které již byly podrobeny inspekci, a kde škola požaduje 

v rámci zlepšování poskytnutí zpětné vazby. ČŠI by měla každoročně zveřejňovat 

příklady dobré praxe ze své inspekční a kontrolní činnosti. Důležitou náplní ČŠI by 

mělo být provádění národních i mezinárodních analýz a monitoringu vzdělávacích 

výsledků obsažených ve srovnávacích zprávách OECD, jejichž výstupy by se 

stávaly podkladem pro zkvalitňování vzdělávacího systému ČR. ČŠI by měla 

spolupracovat při evaluační činnosti se zřizovateli škol, poskytovat metodickou 

pomoc školám i zřizovatelům. 

- na úrovni zřizovatelů – pracovníci zřizovatelů škol musí mít zákonem stanovenou 

povinnost  odborného vzdělání v oblasti školského managementu, zřizovatel by měl 

být spoluzodpovědný za kvalitu škol, které zřizuje a měl by pravidelně provádět 
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hodnocení škol podle oblastí kritérií stanovených zákonem (malé obce mohou 

navázat s obcí s rozšířenou působností smlouvu o spolupráci při hodnocení svých 

škol) a z provedeného hodnocení školám poskytovat vhodnou zpětnou vazbu 

(metodická pomoc, finanční a materiální pomoc) 

- na úrovni školy – klást větší důraz na efektivně prováděné vlastní hodnocení 

školy, podporované centrálními úřady formou metodické i finanční pomoci, 

získávat od zřizovatele zpětnou vazbu k výsledkům této činnosti, mít možnost 

konzultace a pomoci od zřizovatele i České školní inspekce. 

 

Základním principem a určujícím motivem směřování vzdělávací politiky 

v současné době je podle Dlouhodobého záměru České republiky zvýšení kvality a 

efektivity ve vzdělávání a tím také zvýšení konkurenceschopnosti naší země 

v mezinárodním porovnání. Proces změn nastartovala kurikulární reforma, započatá v 90. 

letech minulého století, která přispěla ke změně v chápání principů, priorit a metod 

vzdělávání. Výsledky z mezinárodních komparativních šetření prováděných v posledních 

letech (PISA 2009), které Českou republiku zařadily mezi země s největším propadem ve 

vzdělávacích výsledcích ve všech sledovaných oblastech, poukázaly na výrazné 

přetrvávající nedostatky v našem vzdělávacím systému. Příčinami tohoto stále se 

zhoršujícího stavu je podle expertů OECD
86

 kromě jiného nekoncepčnost vzdělávací 

politiky České republiky, absence konsistentního rámce pro hodnocení ve vzdělávacím 

systému či nedostatečná vzdělanost jednotlivých aktérů v oblasti hodnocení ve 

vzdělávání.  

Náprava tohoto stavu bude vyžadovat velké úsilí všech zúčastněných stran, a to 

počínaje centrální aktivitou Ministerstva vymezit konkrétní, jasné a měřitelné cíle 

vzdělávání (standardy kvality škol) a vytvořit integrovaný rámec hodnocení ve vzdělávání, 

který bude dbát na důsledné propojení externí evaluace s evaluací interní, jež posílí kvalitu 

celého systému hodnocení ve školství. Do zlepšování činnosti škol je třeba výrazněji 

zapojit i jednotlivé zřizovatele - kraje a obce, stanovit jim zodpovědnost za rozvoj kvality 

svých škol a aktérům v oblasti hodnocení na těchto úrovních poskytnout potřebnou 

podporu a vzdělání.  

                                                 
86

 SANTIAGO, P., GILMORE, A., NUSCHE, D., aj., 2012, OECD: Nedostatky a doporučení pro české 

školství. 
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Pro zdárné dokončení kurikulární reformy a uzdravení našeho „nemocného 

školství“ je třeba aktivně zapojit všechny aktéry vzdělávací politiky, kteří budou mít 

jasnou a sdílenou představu o kvalitě vzdělávání a jejichž činnost bude postavena na 

společném cíli – vytvořit kvalitní a rozvíjející se vzdělávací instituce, které České 

republice zajistí stabilní místo v globalizovaném světě 21. století. 
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Příloha č. 1 - glosář 
 

Autoevaluace – systematické a pravidelné posuzování činnosti školy, podle předem 

stanovených kritérií, prováděné pracovníky školy, jehož výsledky slouží jako zpětná vazba 

ke korekci vlastní činnosti. (RVP ZV, 2005)
87

 

ČŠI – Česká školní inspekce – orgán vykonávající státní správu ve školství. Jeho činnost, 

pravomoci a povinnosti upravuje školský zákon. Pro účely této práce bylo výzkumné 

šetření prováděno v krajském inspektorátu Libereckého kraje. 

Efektivita systému evaluace – množství vynaložené energie obou stran (hodnotitele i 

hodnoceného) při provádění procesu evaluace. Míra plnění účelu z této vykonávané 

činnosti, kterým je rozvoj a podpora kvality škol. 

Evaluace – proces systematického a pravidelného shromažďování a analýzy informací 

podle předem stanovených kritérií a metod za účelem dalšího rozhodování a plánování. 

(PRŮCHA, 2009)
88

. V procesu evaluace jsou jasně vymezena kritéria i priority, jasná 

zodpovědnost. Zahrnuje celý proces – teorii, metodologii i praxi. Zahrnuje tedy proces 

kontroly a hodnocení. 

Hodnocení – pro účely této práce je hodnocením považována poslední fáze procesu 

kontroly. Kontrolou jsou zjištěny silné a slabé stránky organizace, hodnocení zajišťuje 

porovnání reality s předem určenými kritérii, formulaci závěrů a návrhů opatření a 

poskytování zpětné vazby hodnocenému. 

Kompetence – souhrn znalostí a dovedností potřebných pro efektivní výkon určité funkce. 

Lze jimi chápat i rozsah pravomocí vyplývajících z vykonávané funkce. 

Kompetence (pravomoci) a zodpovědnost (povinnosti) zřizovatele – obecná úprava 

kompetencí zřizovatele v oblasti samosprávy je obsažena ve školském zákoně (zákon č. 

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

Jedná se převážně o povinnost a tudíž i zodpovědnost zajistit podmínky pro plnění povinné 

školní docházky a pro předškolní vzdělávání v posledním roce před zahájením povinné 

školní docházky dětí a žáků s místem trvalého pobytu na jejím území, hradit neinvestiční 
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vzdělávání. 
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výdaje pokud nezřídí vlastní školu v obci a dále možnost zřídit a zrušit další školu nebo 

školské zařízení. Dále obec zajišťuje výdaje škol, které zřizuje, uděluje výjimky z počtu 

dětí a žáků na třídu a stanovuje další majetkové a finanční vztahy mezi školou a 

zřizovatelem (podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech). Zřizovatel může 

na základě školského zákona provádět hodnocení školy podle předem stanovených kritérií. 

Na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích má obec povinnost zajišťovat výkon finanční 

kontroly podle zvláštního právního předpisu a je povinna pečovat o zachování a rozvoj 

svého majetku. 

Kompetence pracovníků zřizovatele (v oblasti kontroly a hodnocení) - konkrétní 

kompetence pracovníků zřizovatele, týkající se vztahu dvou subjektů – škola a zřizovatel - 

nejsou zákonem stanoveny. Mohou být uvedeny v pracovní smlouvě, vnitřní směrnici či 

jiné listině interního typu a tudíž mohou být v rámci jednotlivých zřizovatelů diametrálně 

odlišné. 

Kompetence a zodpovědnost ředitele školy – vychází ze školského zákona, který přesně 

vymezuje rozsah kompetencí a zodpovědnosti ředitele školy (odpovědnost za efektivní 

využití svěřených finančních prostředků ze státního rozpočtu, za stanovení organizace a 

podmínek provozu školy, za rozhodování v záležitostech poskytování vzdělávání a 

školských služeb, za odbornou a pedagogickou úroveň, za zajištění podmínek pro 

inspekční činnost, za informovanost zákonných zástupců žáků, za zpracování výroční 

zprávy, atd.). Konkrétní kompetence, týkající se vztahu při hodnocení mezi školou a 

zřizovatelem, nejsou zákonem stanoveny. Může je upravovat zřizovací listina nebo jiný 

interní dokument vydaný zřizovatelem. Zásady a podmínky tohoto dokumentu musí být 

v souladu s platnými právními předpisy. Z platných právních předpisů ČR vyplývá téměř 

naprostá autonomie škol a zodpovědnost ředitele za veškerou činnost školy.  

Kontrola – získávání objektivního obrazu řízené reality formou zpětné vazby. (PRŮCHA, 

2009)
89

. Podstatou je kritické zhodnocení skutečnosti, účelem je informovanost, ale 

především korekce případných odchylek a důraz na prevenci. Kontrola se člení na kontrolu 

vnitřní (interní) a vnější (externí).  

Krajský úřad – orgán vykonávající státní správu ve školství, nadřízený správní orgán nad 

rozhodnutími ředitele školy  vydávanými na základě školského zákona. Jeho činnost, 

pravomoci a povinnosti upravuje školský zákon.  
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Kvalifikační předpoklady pracovníků zřizovatele – vycházejí ze zákona č. 312/2002 Sb., o 

úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů. Podle tohoto 

zákona je úředník povinen prohlubovat si kvalifikaci podle plánu vzdělávání, který mu 

vypracuje územní samosprávný celek. O účasti úředníka na jednotlivých kurzech 

průběžného vzdělávání rozhoduje vedoucí úřadu. (Kvalifikace vedoucího úřadu není výše 

uvedeným zákonem nijak konkrétně stanovena, musí pouze splnit předepsanou délku 

praxe). Každý úředník musí kromě vstupního vzdělávání absolvovat školení a zkoušky, 

díky kterým do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru získá zvláštní odbornou 

způsobilost vykonávat správní činnosti svého oboru. Zkoušky se skládají z obecné části 

(základy veřejné správy, obecné principy organizace a zákona o správním řízení) a ze 

zvláštní části (znalosti nezbytné k výkonu správních činností, zvláště znalost působnosti 

orgánů územní samosprávy a územních správních úřadu). Vedoucí úřadu je povinen 

prokázat zvláštní odbornou způsobilost jen z obecné části. V obci, kde nejsou zřízeny 

alespoň 2 odbory obecního úřadu, je úředník povinen prokázat zvláštní odbornou 

způsobilost jen pro 1 správní činnost, kterou určí vedoucí úřadu. Člen vedení města nebo 

obce (starosta, místostarosta), který z převážné většiny rozhoduje o hodnocení práce jím 

zřizovaných škol, nemá povinnost žádné zákonem stanovené odborné kvalifikace. 

Kvalitní škola – škola, která dosahuje žádoucí úrovně fungování a poskytování služeb. 

Tato úroveň je předepsána určitými požadavky (vzdělávacími standardy) a může být tudíž 

objektivně měřena a hodnocena. (PRŮCHA, 2009)
90

 Standardy kvality školy však 

v současné době v ČR neexistují. 

Motivace – hnací síla pracovníka, která na základě jeho znalosti situace v globálním 

kontextu, usměrňuje jeho jednání požadovaným směrem v souladu se stanovenými cíli.  

Pracovník zřizovatele – pro účely této práce je to pracovník městského nebo obecního 

úřadu, který provádí kontrolu a hodnocení škol zřizovaných obcí nebo se na této činnosti 

jinak významně podílí. Může jím být člen vedení obce, referent odboru školství (nebo 

jiného odboru), personalista obecního úřadu, člen kontrolní komise nebo kontrolního 

výboru zřizovaného na základě zákona o obcích aj. 

Ředitel – vedoucí pracovník a statutární orgán základní nebo mateřské školy, jehož 

pravomoci a povinnosti upravuje školský zákon. 
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Škola – základní a mateřská škola v Libereckém kraji zřizovaná obcí na základě školského 

zákona a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. 

Školský zákon – Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání, v platném znění 

Zodpovědnost – právní, morální a etický pojem, který označuje ručení osoby za nějakou 

věc či jednání. Míra zodpovědnosti vyplývá nejen z vnitřního samozřejmého nároku 

člověka na sebe sama, ale i z přidělené funkce nebo vykonávané pracovní činnosti. 

(PRŮCHA, 2009)
91

. Čím větší přidělené kompetence (pravomoci), tím by měla být větší 

zodpovědnost. Stanovena bývá pracovní smlouvou nebo jiným vnitřním dokumentem nebo 

zákonem. 

Zodpovědnost pracovníků zřizovatele – konkrétní kompetence ani zodpovědnost 

pracovníků zřizovatele upravující vztah mezi zřizovatelem a školou nejsou zákonem 

stanoveny. Může je obsahovat vnitřní dokumentace úřadu. 

Zřizovatel – obec, která zřizuje jednu nebo více škol na základě školského zákona a zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích. Pro účely této práce jsou zřizovatelé škol Libereckého kraje 

rozděleni na : 

„malé zřizovatele“, „malé obce“ – zřizovatelé, kteří zřizují jednu nebo dvě školy 

„velké zřizovatele“, „velké obce“ – zřizovatelé, kteří zřizují tři a více škol 

 

Úroveň systému evaluace – způsob, jakým jsou kontrola a hodnocení vykonávány, 

adekvátnost, jasnost, přiměřenost a validita stanovených kritérií, poskytování zpětné vazby 

z prováděných kontrol, zabezpečení odborné kvalifikace osob, které evaluaci provádějí a 

jejich zodpovědnost za výsledky evaluace. 
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Příloha č. 2 Doporučená kritéria hodnocení škol zřizovatelem
92

 
 

Dle § 12, odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů může 

hodnocení školy a školského zařízení provádět také jejich zřizovatel podle kritérií, která 

předem zveřejní. Kapitola obsahuje přehled konkrétních doporučených kritérií, jež mohou 

zřizovatelé využít k hodnocení škol. Výčet kritérií uvádí pouze možnosti, není 

vyčerpávající. Kritéria je možné jakkoliv doplňovat, rozšiřovat, redukovat či upřesňovat; 

jsou vodítkem pro zřizovatele i ředitele, kteří je mohou použít jako vodítko při hodnocení 

škol zřizovatelem. 

Váha jednotlivých kritérií bývá z pohledu zřizovatelů různá. Zpravidla vychází 

z konkrétních místních podmínek, které jsou většinou vyjádřeny v generelu, koncepci nebo 

strategii rozvoje oblasti školství stanovovaných a projednávaných zastupitelstvy. Tyto 

střednědobé nebo dlouhodobé záměry mohou být ovlivněny např. demografickým 

vývojem, plánovanou výstavbou v nejbližším okolí, dostupností (dopravním spojením), 

architektonickým řešením objektů škol a školních areálů, finančními prostředky 

zřizovatele, místními možnostmi nabídky mimoškolních aktivit pro mládež či složením 

pedagogického sboru. 

Přes rozdílné názory a zkušenosti různých zřizovatelů lze vytipovat určité základní 

oblasti a kritéria, která mají prioritu a na kterých se většina zřizovatelů shodne. 

 

Dále jsou uvedena kritéria pro těchto pět oblastí činnosti školy: 

- podmínky ke vzdělávání 

- průběh a výsledky vzdělávání 

- klima ve škole, spolupráce s rodiči a s dalšími subjekty 

- vedení a řízení školy 

- výsledky práce školy vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům 

 

Členění kritérií hodnocení je následující:  

 X oblast kvality 

   X.Y kritérium 

    Vysvětlení, případně příklad indikátoru či komentář 
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1 Podmínky ke vzdělávání 

1.1. Rozvoj a péče o prostorové podmínky pro plnění hlavní činnosti školy – např. 

kmenové učebny, odborné učebny, tělocvičny, hřiště, dílny, knihovna vybavená 

vzhledem k zaměření školy; tyto podmínky odpovídají hygienickým a bezpečnostním 

předpisům 

1.2. Materiální vybavení odpovídající typu a zaměření školy a jeho účelné využívání 
– např. učební pomůcky pro všechny předměty jsou inovovány, učební pomůcky pro 

žáky umožňují žákům práci v souladu s principy deklarovanými ve školním vzdělávacím 

programu (ŠVP). Pomůcky včetně didaktické, multimediální techniky apod. jsou co 

nejvíce využívány. Vybavení poskytuje odpovídající zázemí pro práci jednotlivých 

skupin zaměstnanců (např. pedagogů, technickohospodářských pracovníků, uklízeček, 

zaměstnanců ve školních jídelnách). 

1.3. Ekonomické podmínky – např. přidělované finanční prostředky umožňují škole 

provádět inovace (vybavení, učební pomůcky), zajišťovat chod organizace (energie, 

opravy, údržba, spotřební materiál, služby aj.) a odpovídajícím způsobem odměňovat 

pracovníky školy; škola má jasně stanovené priority využití prostředků. 

1.4. Estetické prostředí školy – např. vnitřní prostory jsou pravidelně renovovány, 

výzdoba dotváří atmosféru školy; škola dbá na kultivaci prostředí a tvorbu estetického 

prostředí 

1.5. Hygienické a bezpečnostní podmínky – např. v prostorách školy, při jejím 

vybavování a při činnostech školy jsou dodržovány hygienické a bezpečnostní předpisy 

1.6. Personální podmínky – např. stav zaměstnanců umožňuje plnit úkoly školy, 

pracovní pozice jsou obsazeny zaměstnanci s odpovídající kvalifikací (výuku zajišťují 

kvalifikovaní pedagogové, specializované činnosti vykonávají zaměstnanci 

s odpovídajícím vzděláním), škola má zpracován dlouhodobý plán v personální oblasti, 

zaměstnanci se dále vzdělávají 

 

2 Průběh a výsledky vzdělávání 

 

2.1. Plnění cílů vzdělávacího programu – zřizovatel vychází z hodnocení činnosti školy 

Českou školní inspekcí v inspekční zprávě (vhodné je se taktéž seznámit s případnými 

připomínkami ředitele školy k dané inspekční zprávě) – např. ve školním vzdělávacím 

programu jsou jednotlivé části vyváženy a odpovídají zaměření školy, žáci mají možnosti 

volby z nabídky volitelných předmětů; jsou zajištěny podmínky pro vzdělávání žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami a žáků talentovaných (mimořádně nadaných); školní 

vzdělávací program je v souladu s rámcovým vzdělávacím programem 

2.2. Aktivity podporující kvalitu vzdělávacího procesu – např. funkční knihovna školy 

je využívána ve výuce, žáci školy jsou zapojeni do projektů na regionální a mezinárodní 

úrovni, žáci školy se účastní školních soutěží, exkurzí, vzdělávacích, kulturních a 

výchovných akcí 

2.3. Výsledky z interního a externího měření úrovně výsledků vzdělávání – např. 

škola provádí interní a externí měření kvality vzdělávání žáků a s výsledky dále pracuje 

v oblasti zkvalitňování výuky a zkvalitňování učení se žáků, škola využívá možnosti 
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porovnat kvalitu vzdělávání žáků formou testování dovedností žáků a dle možností 

porovnává u jednotlivých žáků přírůstky dovedností mezi dvěma časově vzdálenými 

testováními (2 až 3 roky), škola porovnává výsledky žáků ve vztahu k národnímu 

průměru v určitých věkových kategoriích nebo v celonárodním testování 

2.4. Úspěšnost absolventů školy – např. škola komunikuje se svými absolventy, tuto 

komunikaci využívá k ověřování silných a slabých stránek v činnosti školy 

 

3 Klima ve škole, spolupráce s rodiči a dalšími subjekty 

3.1. Podpora žáků – např. ve škole pracuje výchovný poradce, který se věnuje 

problémovým žákům a poskytuje poradenství pro výběr dalšího vzdělávání a volbu 

povolání 

3.2. Plnění úkolů v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů – např. ve škole pracuje 

odborník v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů (výchovný poradce, metodik, 

prevence, školní psycholog, školní speciální pedagog), případně tito odborníci tvoří 

funkční tým, škola má zpracovány školní krizové strategie a pracovníci školy podle nich 

postupují, škola se nevyhýbá řešení konfliktů a nesprávného chování žáků 

3.3. Mimoškolní a zájmové činnosti – např. škola formou kroužků umožňuje svým 

žákům zájmovou činnost 

3.4. Spolupráce se zákonnými zástupci žáků – například škola poskytuje zákonným 

zástupcům žáků informaci o jejich prospěchu a chování, umožňuje jim aktivní účast na 

rozvoji jejich dětí i školy (konzultace, kulturní akce, schůzky, osobní i elektronická 

komunikace) 

3.5. Spolupráce se zřizovatelem, školskou radou – škola spolupracuje se zřizovatelem a 

školskou radou při pořádání vzdělávacích, sportovních nebo kulturních akcí, při získávání 

nebo realizaci grantů, při propagaci obce (regionu) 

3.6. Spolupráce s dalšími subjekty – např. škola spolupracuje s institucemi daného 

regionu a místní komunitou, s dobrovolnými sdruženími v regionu, s dalšími školami a 

jinými pedagogickými institucemi, se zahraničními partnery, s možnými budoucími 

zaměstnavateli žáků, s úřadem práce 

 

4. Vedení a řízení školy 

4.1. Provázanost vizí a cílů školy se závaznými dokumenty vzdělávací politiky, 

strategie vedoucí k jejich naplňování – např. cíle školy vycházejí z dokumentů 

zřizovatele a ze situace v oblasti školství v daném regionu 

4.2. Realizace opatření ke zlepšení stávajícího stavu zjištěná na základě vlastního 

hodnocení školy a kontrolní činnosti externích orgánů – např. jsou naplánována a 

realizována zlepšení a opatření plynoucí z vlastního hodnocení školy a hodnocení České 

školní inspekce 

4.3. Plnění úkolů vyplývajících z právních předpisů, směrnic zřizovatele – např. škola 

plní a sleduje plnění úkolů vyplývajících z právních předpisů a směrnic zřizovatele 
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5. Výsledky práce školy vzhledem k podmínkám vzdělávání a 

ekonomickým zdrojům 

5.1. Hospodaření s finančními prostředky – např. škola hospodaří s přidělenými 

finančními prostředky podle platných předpisů a pravidel, má vytvořen systém zajišťující 

dodržování rozpočtu školy 

5.2. Správa svěřeného majetku – např. škola inovuje a opravuje svěřený nemovitý i 

movitý majetek 

5.3. Výsledky externí kontrolní činnosti zřizovatele, ČŠI, krajského úřadu a dalších 

kontrolních orgánů – např. výsledky kontrol jsou vyhodnocovány a jsou přijímána 

opatření k nápravě nedostatků 

5.4. Marketing školy – např. škola dokáže nabídnout žákům své „silné stránky“ a využít 

své příležitosti, pořádá akce pro veřejnost a prezentuje se na veřejnosti 

5.5. Grantová, projektová a doplňková činnost – např. škola se zapojuje do grantové, 

projektové a doplňkové činnosti a získává další finanční prostředky pro rozvoj svých 

aktivit 

  

 

 

 

více informací na stránkách Národního ústavu odborného vzdělávání: 

www.nuov.cz 
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Příloha č. 3  Shrnutí poznatků z výzkumu k hodnocení školy 

zřizovatelem 

 

Hodnocení školy zřizovatelem  

 

Shrnující poznatky vyplývající z výzkumného šetření  

názorů ředitelů škol a jejich zřizovatelů 

prováděného v listopadu 2011 

 

 

Zpracovala Jana Majerová 

Studentka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze,  

obor Školský management 

 

 

1) Úvod 

„Hodnocení práce škol zřizovatelem je součástí průběžné aplikace kontrolního 

systému zřizovatele, sledujícího efektivní využívání finančních prostředků a plnění 

hlavního účelů a předmětu činnosti, pro který jsou školy zřízeny, tj. plnění veřejné služby 

poskytováním předškolního, základního, středního a vyššího odborného vzdělávání. 

Hodnocení školy by mělo být samozřejmým a přirozeným principem vztahu zřizovatele a 

školy a být součástí jeho koncepčního přístupu.“
93

 

     Výsledky z mezinárodních komparativních šetření prováděných v posledních letech 

(PISA 2009), které Českou republiku zařadily mezi země s největším propadem ve 

vzdělávacích výsledcích ve všech sledovaných oblastech, poukázaly na výrazné 

přetrvávající nedostatky v našem vzdělávacím systému. Tento alarmující fakt se stal 

příčinou mnoha odborných debat, iniciativ a změn ve všech sférách naší národní 

vzdělávací politiky. Prioritou státu by mělo být zapojit všechny zúčastněné subjekty v boji 

za zvýšení a udržení kvality našich škol a umožnění tím našim žákům a studentům lepší 

uplatnění se v životě a tím i posílení konkurenceschopnosti naší republiky v mezinárodním 

srovnání. 
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   NÁRODNÍ ÚSTAV ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ, 2010. Doporučení pro zřizovatele k hodnocení 

škol.  
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2) Právní předpisy 

Povinnost provádět kontrolu škol a školských zařízení, která obec zřizuje, je 

dána zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (§9 - obce zajišťují výkon finanční kontroly podle 

zvláštního právního předpisu, §39 – obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého 

majetku) a hodnocení činnosti škol umožňuje zřizovateli i zákon č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, §12 - „Hodnocení školy a školského zařízení může provádět 

také jejich zřizovatel podle kritérií, která předem zveřejní“. 

 

3) Proč školy hodnotit? 

Cílem externího hodnocení školy zřizovatelem by měla být snaha zřizovatele 

nejen o zajištění efektivního využití poskytnutých finančních prostředků a využívání 

majetku obce školou, ale i o efektivní plnění veřejné služby poskytování vzdělávání a 

snaha o rozvoj kvality, podmínek a výsledků svých škol. 

Od roku 2013-14 by měl být zaveden nový systém financování školství v ČR, 

v tomtéž roce bude spuštěn systém národního hodnocení žáků 5. a 9. tříd základních škol. 

Využití výstupů z tohoto hodnocení v současné době (leden 2012) není pevně stanovené, 

možnými variantami je „využití  jako informační nástroj pro žáky, školy i tvůrce vzdělávací 

politiky, na straně druhé lze testování využít pro bezprostřední rozhodování o žácích či 

školách (v případě žáků především pro rozhodování o jejich další vzdělávací dráze, 

v případě škol zejména o výši přidělených finančních prostředků či zachování/zrušení 

školy).“
94

  

Kvalita škol by tak mohla výrazně ovlivnit změnu sítě škol v České republice. 

Podle současných právních předpisů je kvalita školy výsadní odpovědností jejího ředitele. 

Ani zřizovatel, školská rada ani Česká školní inspekce, přestože všechny tyto subjekty 

mají právo zasahovat do činnosti školy, za kvalitu škol ve své působnosti, 

odpovědnost nenesou. Prioritou obecních zřizovatelů by mělo být v zájmu zachování 

škol ve své obci zajištění jejich kvality. Díky kvalitě škol je možné pozitivně ovlivnit 

zájem rodičů a žáků o vzdělávání v těchto školách a dosažení optimální naplněnosti 

jejich kapacity. Kvalitu školy může zřizovatel ovlivnit prováděním systematického 

externího hodnocení její činnosti a převzetím části odpovědnosti za pomoc a 

spolupráci škole při řešení problémových oblastí. Možná kritéria pro hodnocení (viz. 

příloha č. 2) 

  

Další důvody „PRO“ hodnocení školy zřizovatelem 

- zlepšení komunikace mezi zřizovatelem a ředitelem školy 

- stanovením a včasným zveřejněním kritérií usměrňování činnosti školy 

požadovaným směrem  

- poskytnutí zpětné vazby – zřetelné vyjádření názoru zřizovatele k činnosti školy 

- včasné zjištění potřeby změn v různých oblastech činnosti školy (materiální, 

finanční, vzájemných vztahů mezi školou a jinými subjekty) 

                                                 
94

 VESELÝ, A., 2011. Cíle a využití celostátního testování žáků v povinném vzdělání. Řízení školy, č. 8.  
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- při hodnocení ředitele školy - identifikace silných a slabých stránek osobnosti 

ředitele a možnost ovlivnění jeho dalšího vzdělávání a rozvoje nebo využití 

osobnostního i odborného potenciálu ředitele (zapojení do komisí pro vzdělání, do 

jiných pracovních skupin zabývajících se koncepcí školství, grantovými projekty 

apod.) 

 

Hodnocení ve školství sleduje dva rozdílné cíle. Jeden souvisí s kontrolou plnění 

standardů, které škola musí splňovat, aby mohla existovat (Česká školní inspekce, Krajský 

úřad, Finanční úřad, Krajská hygienická stanice apod.), druhý se zaměřuje na posouzení 

rozvoje kvality dané školy v rámci zachování školy v regionu i v období optimalizace 

školství (hodnocení veřejností, zřizovatelem, sebehodnocení).  

 

Výsledky výzkumného šetření 2011 
 

Vzhledem k relativně nízkému vzorku respondentů, se kterými bylo v dotazníkovém 

šetření pracováno (výběrový soubor mateřských a základních škol a jejich zřizovatelů 

pouze jednoho kraje ČR), není možné výsledky zevšeobecňovat a dělat z nich plošné 

závěry. Je tedy zapotřebí brát výsledky těchto výzkumu jako orientační. 

 

 

Necelá polovina zřizovatelů provádí hodnocení škol, které zřizuje, pouze třetina 

z celkového počtu si pro tuto činnost stanovuje vlastní kritéria. Dvě třetiny zřizovatelů se 

zaměřuje při své kontrole pouze na finanční hospodaření školy a majetek. 

 

Nejčastějším důvodem proč zřizovatelé neprovádí hodnocení podle kritérií, která si 

stanoví, je nedostatek personálních kapacit na malých obecních úřadech, pracovní 

zatížení jinými povinnostmi a nedostatek času vykonávat tuto činnost. Malým obcím 

by pomohla možnost metodické pomoci od obcí s rozšířenou působností nebo 

zákonem stanovená kritéria k provádění evaluace na školách. 

 

Ředitelé škol mají v cca 70% zájem o poskytnutí zpětné vazby od zřizovatele 
z procesu hodnocení. A to nejčastěji o poskytnutí a metodické podpory a pomoci při 

nápravě zjištěných nedostatků, možnost konzultace a navázání spolupráce se 

zřizovatelem, druhou nejdůležitější oblastí požadované zpětné vazby je slovní ohodnocení 

nejen slabých míst, ale i dosažených úspěchů.   

 

Školy pociťují silnou frustraci a nespokojenost s přístupem zřizovatelů 

k procesu a k výsledkům vlastního hodnocení školy. Nejčastějším důvodem této 

nespokojenosti je především nezájem zřizovatele o proces autoevaluace školy, formální, 

nesystematický či účelový přístup k hodnocení škol nebo zájem při kontrole 

zřizovatelem pouze o finance a majetek, nikoli však o skutečnou činnost školy.   

 

74% zřizovatelů, kteří provádějí hodnocení škol, není odborníkem v oblasti 

školského managementu. Pracovníci zřizovatelů na malých obcích jsou zatíženi v 52% 

případů jinými pracovními povinnostmi a kontrola a hodnocení kvality škol pro ně nejsou 

prioritou z důvodu nedostatku času. Nedostatečná odbornost zřizovatele může být 

příčinou neposkytování potřebné a řediteli požadované zpětné vazby, pomoci, 
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podpory a ocenění jejich práce a tím může docházet k omezení motivace ředitelů při 

snaze o zkvalitňování činnosti školy. Nedostatečná odbornost zřizovatele je i příčinou 

toho, že ředitelé škol nemají zájem o spolupráci se zřizovatelem v oblasti vlastního 

hodnocení školy (v 70% případů).   

 

Zřizovatelé nejsou v 87% žádáni kontrolními a inspekčními pracovníky České 

školní inspekce o projevení jejich názoru nebo poskytnutí spolupráce, 72% zřizovatelů se 

neúčastní jednání o výsledcích kontroly Českou školní inspekcí. Zřizovatelé tak obdrží 

pouze zprávu o provedené kontrole ČŠI bez možnosti zasáhnout do průběhu kontroly 

nebo vyjádřit svůj názor a postoj ke zjištěným skutečnostem. Stává se, že kontrolní 

pracovníci ČŠI nemají při své několikadenní kontrole konané na škole jednou za 3-4 roky 

dostatek času ani možností zjistit skutečné problémy ve škole, které však mohou být 

známy zřizovateli z provádění pravidelných evaluací. 

 

Kontrolní a inspekční pracovníci České školní inspekce neposkytují školám 

metodickou pomoc.  Tento servis dříve školám poskytovaly školské úřady, v současné 

době by tuto činnost měli zastávat zřizovatelé škol. Bohužel podle zkušeností 

pracovníků ČŠI někteří zřizovatelé, především malé obce neznají právní předpisy 

v oblasti školství (nebo je znají jen okrajově), nemají zájem a nemají ani personální 

kapacity pro řízení kvality jimi zřizovaných škol. 

 

Polovina zřizovatelů je podle výsledků šetření přesvědčena, že za kvalitu jimi 

zřizovaných škol nenese zřizovatel odpovědnost a stejnému počtu zřizovatelů by pomohla 

spolupráce a možnost metodické pomoci od obcí s rozšířenou působností, případně 

Kraje. 
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 Příloha č. 4  Dotazník pro ředitele škol 
 

     Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, 

prosím Vás o vyplnění tohoto dotazníku, který poslouží k získání celkového pohledu na 

úroveň systémů externího hodnocení mateřských a základních škol v Libereckém kraji. 

Jeho výstupy se stanou podnětem pro jednání Stálé konference asociací ve vzdělávání nad 

kvalitou a efektivitou nastaveného systému kontrol na našich školách. 

Dotazník je anonymní – vyplněný formulář mi můžete poslat e-mailem nebo písemně 

– ve výzkumných závěrech nebudou uvedeny názvy jednotlivých škol. 

Pokud budete mít zájem o zaslání analýzy názorů škol v LK v uvedených oblastech, 

připište mi prosím na konci dotazníku Vaši mailovou adresu. Jako bonus Vám 

v případě Vašeho zájmu zašlu i sumář názorů zřizovatelů – hodnotitelů vašich škol. 

Prosím o zaslání vyplněného dotazníku nejpozději 

DO KONCE LISTOPADU 2011  
Jana Majerová, referentka odboru školství, kultury a sportu Městského úřadu Turnov 

 

Vámi zvolené odpovědi v dotazníku prosím zvýrazněte vytučněním nebo barevně. 

1. Jste škola : 

a) Mateřská                b) základní 

 

2. Ředitel školy je: 

a) žena                  b) muž 

 

3. Kolik kontrol je ve Vaší škole průměrně ROČNĚ prováděno? (ČŠI, Krajský úřad, 

zřizovatel, KHS, BOZP, OSSZ, aj.)  :  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a více 

 

4. Kolik času z Vaší řídící práce ROČNĚ věnujete přípravám a asistenci při těchto 

kontrolách? 

a) Méně než 1 pracovní den (8 hodin) 

b) 2 – 4 dny 

c). více než 4 dny 

 

5. Existují oblasti, které jsou kontrolovány duplicitně?              Ano / Ne 

  5.1. Které? ……………………………………………………………………………….     

  5.2. Kolik času ročně jste nuceni těmto duplicitním kontrolám obětovat?  ….….  dní 
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6. Zaškrtněte prosím variantu, která nejlépe vystihuje Vaši praxi při evaluaci školy: 

a) námaha  přínos (Administrativa a časová náročnost je velmi vysoká, 

výsledný efekt z provedené kontroly je pro činnost a rozvoj školy téměř 

zanedbatelný) 

b) námaha = přínos (Čas věnovaný přípravám na kontrolu se do školy 

přiměřeně vrátí formou poskytnutí zpětné vazby od kontrolora) 

c) přínos  námaha (Poskytnutí zpětné vazby, popřípadě následné pomoci je 

pro naši školu obrovským přínosem, takže ochotně věnuji čas přípravám a 

asistenci při kontrole) 

d) Jiný postřeh …………………………………………………………………. 

 

7. Jaká zpětná vazba od kontrolora (zřizovatele, ČŠI) by mohla pomoci rozvoji Vaší 

školy?   (můžete vybrat i více variant, jednotlivým odpovědím prosím vyznačte míru 

důležitosti křížkem na škále 1 –nejméně důležitý faktor až  5-nejvíce důležitý faktor) 

 1 2 3 4 5 

a)Finanční podpora od zřizovatele při nápravě zjištěných 

nedostatků   
     

b)Slovní ohodnocení od kontrolora nejen slabých míst, ale i 

dosažených úspěchů 

     

c)Vliv výsledku hodnocení na odměnu ředitele         

d)Možnost společného stanovení nových cílů a priorit školy 

s kontrolorem   
     

e)Metodická podpora a pomoc při nápravě zjištěných nedostatků, 

možnost konzultace a navázání spolupráce školy s kontrolorem   
     

f)Jiná – uveďte prosím 

 

     

 

 

8. Co pro Vás je (nebo by mohlo být) největší motivací k efektivnímu provádění 

vlastního hodnocení a práci na rozvoji a zlepšování činnosti školy? (můžete vybrat i 

více variant) 

a)    Povinnost stanovená zákonem provádět vlastní hodnocení 

b) Poskytnutí vhodné zpětné vazby od zřizovatele z provedené externí kontroly 

(pomoc, podpora, projevení zájmu…) 

c)   Vlastní iniciativa, snaha neustále se zlepšovat 

d) jiné – uveďte prosím 
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9. Měl/la byste zájem o spolupráci se zřizovatelem při provádění vlastního hodnocení 

ve škole?   (můžete vybrat i více variant s označením míry pravdivosti na škále 1-nejméně 

pravdivé až 5-nejvíce pravdivé) 

 1 2 3 4 5 

a)ANO, zřizovatel by nesl spoluzodpovědnost za správné 

provedení, za nápravu zjištěných nedostatků   
     

b)NE, obávám se, že zjištěné skutečnosti by mohly být  v 

budoucnu použity proti škole   

     

c)NE, zřizovatel nemá odborné vzdělání, nerozumí problematice 

vlastního hodnocení   
     

d)NE, jakoukoli pomoc zvenčí bereme jako vlastní selhání        

e)NE, rádi bychom přijali pomoc od „kritického přítele“ – 

nezávislého odborníka z praxe, ale NE od zřizovatele 
     

f)Jiná – uveďte prosím      

 

10) Jaké oblasti kontrolovala ČŠI při poslední kontrole ve Vaší škole? 

a) soulad ŠVP a RVP 

b) materiální, finanční, personální podmínky 

c) průběh vzdělávání (metody, postupy výuky) zjištěné z hospitační činnosti 

d) výsledky vzdělávání 

e) vlastní hodnocení školy 

f) dodržování právních předpisů 

g) jiné, uveďte prosím: .................................................................................... 

 

11. Vyhovuje Vám současný způsob hodnocení Vaší školy zřizovatelem? Můžete 

popsat důvody spokojenosti / nespokojenosti? 

………………………………………………………………………………………….. 

 

Pokud máte zájem o zaslání sumáře a analýzy výše uvedených dat, 

připište mi prosím Vaši mailovou adresu: 

………………………………………………………………………………. 

 

Děkuji Vám za čas věnovaný vyplnění dotazníku a budu společně s Vámi doufat a 

věřit, že jeho výstupy alespoň trochu pomohou zkvalitnit a zefektivnit proces 

hodnocení škol a Vám ušetří administrativní zátěž, která je na Vás v současné době 

čím dál více kladena. 
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Příloha č. 5 Dotazník pro zřizovatele škol 
 

 

Vážená paní, vážený pane, 

prosím Vás o vyplnění tohoto dotazníku, který poslouží k získání celkového pohledu na 

úroveň systémů externího hodnocení mateřských a základních škol v Libereckém kraji. 

Jeho výstupy se stanou podnětem pro jednání Stálé konference asociací ve vzdělávání nad 

kvalitou a efektivitou nastaveného systému kontrol na našich školách. 

Dotazník je anonymní – vyplněný formulář mi můžete poslat e-mailem nebo písemně 

– ve výzkumných závěrech nebudou uvedeny názvy jednotlivých obcí. 

Pokud budete mít zájem o zaslání analýzy názorů zřizovatelů škol v LK v uvedených 

oblastech, připište mi prosím na konci dotazníku Vaši mailovou adresu. Jako bonus 

Vám v případě Vašeho zájmu zašlu i sumář názorů ředitelů škol na systém hodnocení 

školy zřizovatelem. 

 

Prosím o zaslání vyplněného dotazníku nejpozději 

DO KONCE LISTOPADU 2011  
Jana Majerová, referentka odboru školství, kultury a sportu Městského 

úřadu Turnov 

 

Vámi zvolené odpovědi v dotazníku prosím zvýrazněte vytučněním nebo barevně. 

 
1. Kolik škol Vaše obec zřizuje? 

a) 1 – 3 školy 

b) 4 a více škol 

 

2. Provádíte ve Vašich školách kontrolu a hodnocení?   
ANO   /   NE 

 

Další část dotazníku je rozdělena dvě části: 

Otázky v bodě č. 3 vyplňují zřizovatelé, kteří PROVÁDÍ kontrolu a hodnocení na jimi 

zřizovaných školách  

Otázky v bodě č. 4 vyplňují zřizovatelé, kteří  NEPROVÁDÍ kontrolu a hodnocení na 

jimi zřizovaných školách  
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3. Pokud PROVÁDÍTE kontrolu a hodnocení : 

(Přiřaďte prosím variantám počet bodů odpovídající míře priority: 1 – nejmenší priorita-

NE-plně nesouhlasím, 2- spíše nesouhlasím, 3- částečně souhlasím, 4 -  největší priorita-

ANO, plně souhlasím, N-neumím se vyjádřit) 

  1 
Ne 

2 
Spíše 

ne 

3 
Spíše

Ano 

4 
Ano 

N 

1 Zaměřujete se na dodržování rozpočtových pravidel, směrnic a pokynů 

zřizovatele, zřizovacích listin apod. 

     

2 Zaměřujete se na nakládání školy s majetkem a finančními prostředky 

poskytnutými zřizovatelem 

     

3 Stanovujete si vlastní kritéria podle kterých potom provádíte hodnocení 

kvality Vámi zřizovaných škol  

     

4 Znáte cíle a priority, které si Vaše školy pro svůj rozvoj stanovily       

5 Spolupracujete se svými školami při provádění jejich vlastního 

hodnocení 

     

6 Znáte výsledná zjištění a závěry vyplývající z vlastního hodnocení 

Vámi zřizovaných škol 

     

7 Pomáháte svým školám s řešením problémů zjištěných při jejich 

vlastním hodnocení (metodická pomoc, finanční, materiální apod.) 

     

8 Při provádění kontroly vycházíte ze závěrů kontrolní zprávy ČŠI       

9 Při provádění kontroly vycházíte ze závěrů vlastního hodnocení školy      

10 Pokud zjistíte nedostatky při provádění Vaší kontroly na škole, 

nabídnete školám pomoc při jejich odstraňování (finanční, metodická,.. 

     

11 Pokud zjistíte nedostatky při provádění Vaší kontroly na škole, snažíte 

se o jejich odstranění použitím sankcí, snížením odměny řediteli, … 

     

12 Účastníte se jednání o výsledcích z kontroly ČŠI mezi školou a ČŠI      

13 ČŠI Vás, jako zřizovatele, často žádá o Váš názor nebo spolupráci při 

provádění kontroly na Vámi zřizovaných školách 

     

14 Osoba/osoby (za zřizovatele), která provádí hodnocení škol je 

odborníkem v oblasti školský management (pravidelně se účastní 

školení, vystudovala tento obor) 

     

15 Hodnocení škol v naší obci provádí členové vedení obce/města 

(starosta, místostarosta, rada obce), kteří znají dlouhodobé záměry a 

současné trendy školství, jsou odborníky v této oblasti 

     

16 Zřizovatel nese odpovědnost za kvalitu škol, které zřizuje      

17 Ředitel nese 100% odpovědnost za kvalitu své školy      
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4. Pokud kontrolu a hodnocení škol NEPROVÁDÍTE: 

(Přiřaďte prosím variantám počet bodů odpovídající míře priority:  

1 – nejmenší priorita-NE-plně nesouhlasím, 2- spíše nesouhlasím, 3- částečně souhlasím, 4 

-  největší priorita-ANO, plně souhlasím, N-neumím se vyjádřit) 

 1 

Ne 
2 

Spíše 

ne 

3 

Spíše 

Ano 

4 

Ano 
N 

Za kvalitu školy je 100% odpovědný její ředitel ve spolupráci s Českou 

školní inspekcí 

     

Zřizovatel je zatížen jinými pracovními povinnostmi a na kontrolu a 

hodnocení kvality škol je málo času 

     

Zřizovatel ze zákona nese odpovědnost za kvalitu jím zřizovaných škol  

 

     

V rámci našeho úřadu máme nedostatek odborníků v oblasti školského 

managementu, kteří by mohli kontroly na školách provádět 

     

Vyhovovala by nám spolupráce a možnost metodické pomoci od obcí 

s rozšířenou působností (případně od Kraje) 

     

Pomohla by nám zákonem stanovená kritéria pro hodnocení kvality škol, 

podle kterých bychom mohli postupovat 

     

Jiný důvod, proč neprovádíte hodnocení a kontrolu na škole:  

 

     

 

 

Pokud máte zájem o zaslání sumáře a analýzy výše uvedených dat, 

připište mi prosím Vaši mailovou adresu: 

………………………………………………………………………………. 

 

 
Děkuji Vám za čas věnovaný vyplnění dotazníku, jehož výsledky by měly posloužit ke 

zkvalitnění a zefektivnění systému externího hodnocení našich škol. 

 

 

 

  

 

 


