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

Pedagogická fakulta 

  

 

 

 

EVALUACE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO 

PROGRAMU V ZÁKLADNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 

 

Mgr. Alena Hampejsová 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRUM ŠKOLSKÉHO MANAGEMENTU 

Vedoucí práce:                      PhDr. Václav Trojan PhD. 

     Studijní program:                Školský management 

 

2012



2 

 

 

 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Lépe se věc naučíme, když ji sami děláme, než když jen posloucháme, nebo se jen 

díváme.“    

 

Geoffrey Petty (1993) 

 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čestné prohlášení 

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma „Evaluace školního vzdělávacího 

programu v základním vzdělávání“ vypracovala pod vedením vedoucího bakalářské 

práce samostatně za použití v práci uvedených pramenů a literatury. Dále 

prohlašuji, že tato bakalářská práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného 

titulu.         

 

 

Praha, 31.3. 2012         

                         _______________________________ 

                                                                                               Hampejsová Alena   vlastnoruční podpis 

 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ráda bych touto cestou vyjádřila poděkování PhDr. Václavu Trojanovi PhD., za jeho 

cenné rady a trpělivost při vedení mé bakalářské práce. Rovněž bych chtěla 

poděkovat ředitelům a učitelům základních škol za ochotu a spolupráci. Poděkování 

patří i vedení Speciální základní školy a Speciální mateřské školy za vstřícnost při 

vypracovávání mé bakalářské práce. Závěrem bych chtěla poděkovat rodině a 

přátelům za výraznou podporu. 

 

 

Praha, 31.3. 2012         

                         _______________________________ 

                                                                                               Hampejsová Alena   vlastnoruční podpis 

 

 



6 

 

NÁZEV:  

Evaluace školního vzdělávacího programu v základním vzdělávání 

 

AUTOR: 

Mgr. Alena Hampejsová 

 

KATEDRA (ÚSTAV):  

Centrum školského managementu 

 

VEDOUCÍ PRÁCE:      
PhDr. Václav Trojan PhD. 

 

 

ABSTRAKT: 

Závěrečná bakalářská práce se zabývá problematikou evaluace školního 

vzdělávacího programu v základním vzdělávání. Vychází z odborné literatury 

světových i domácích autorů a zejména z šetření provedeného na vybraných 

základních školách vzdělávajících žáky podle školního vzdělávacího programu 

vytvořeného podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, 

Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – přílohy upravující 

vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením a Rámcového vzdělávacího 

programu pro základní školu speciální. Práce je zaměřená na zjištění současného 

stavu evaluace školního vzdělávacího programu v základním vzdělávání. Na základě 

výsledků šetření lze konstatovat, že problematika evaluace školního vzdělávacího 

programu je rozdílná u jednotlivých druhů základních škol. V rámci bakalářské práce 

byl proveden srovnávací výzkum, který na tyto rozdíly poukazuje. Práce přináší 

přehled doporučovaného obsahu, kterému by měla být věnována pozornost při 

zpracování evaluace školního vzdělávacího programu v základním vzdělávání a měla 

by tak pomoci manažerům škol a sloužit jako praktický návod při vlastním 

zpracování evaluace školního vzdělávacího programu. 
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ÚVOD 

Nové tisíciletí přineslo potřebu mnoha reforem v nejrůznějších oblastech. Je tedy 

samozřejmé, že se nevyhnulo ani oblasti školství. Každá školská reforma má za úkol 

zlepšit a zkvalitnit vzdělávací proces žáků tak, aby jeho efektivita byla co nejvyšší. 

S vývojem nových potřeb lidí je nutno neustále a kreativně přizpůsobovat celý 

výchovně vzdělávací proces a vše, co s ním souvisí. Na žáky se ze všech stran „hrne“ 

velké množství informací, které se musí naučit zpracovávat, orientovat se v nich, 

naučit se využívat nově vznikající techniku a být tak plně připraven na budoucí 

kvalitní život ve společnosti. Cílem výchovně vzdělávacího procesu žáků je nejen 

získání určitého množství znalostí, ale také praktických dovedností, umění orientovat 

se ve světě, neustále se sebevzdělávat a umět si získat potřebné informace. 

Ve vzdělávání se nově setkáváme s pojmem klíčové kompetence, které prolínají 

celým výchovně vzdělávacím procesem, a ke kterým se snaží pedagogové své žáky 

dovést. Jedná se o soubor vědomostí, dovedností, vlastností, které jsou využitelné a 

umožňují pak uplatnění v životě. Nová školská reforma zavádí pojem klíčových 

kompetencí v rámcových vzdělávacích programech, které slouží jako základní 

manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů jednotlivých škol. Cíle ve 

výchovně vzdělávacím procesu se prostřednictvím rámcových vzdělávacích 

programů začaly naplňovat v roce 2004, kdy Česká republika vstoupila do Evropské 

unie. Úkolem dnešní školy je pochopení smysluplnosti této reformy a nutnosti chápat 

ji jako celkovou změnu přístupu k výuce, k žákovi. Jedině tak, bude mít tato reforma 

svůj smysl a přínos do budoucnosti. Reforma školství si dala úkol připravit žáky na 

budoucí život, který nebude lehký a přinese mnoho nástrah a problémů, které je 

nutno neustále řešit a přizpůsobovat se. 

Se vznikem nové školské reformy a školních vzdělávacích programů (dále ŠVP) 

v návaznosti na rámcově vzdělávací programy (dále RVP) vyvstala nová potřeba. 

V rámci kurikulární reformy školství nejsou školy povinny pravidelně provádět 

evaluaci vlastní práce a s tím spojenou evaluaci ŠVP. Pro udržení a zlepšení kvality 

řízení školy a výchovně vzdělávacího procesu je dobře provedená evaluace důležitá. 

Podívat se s určitým nadhledem na své vlastní působení není ovšem jednoduché. 

Dobře provedená evaluace ŠVP ukáže klady a zápory, na které je možno navázat 
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v dalším působení a pozitivními změnami v oblasti řízení školy, vyšší kvalitou ve 

vzdělání a zároveň v posílení autonomie škol.  

Cíl práce a metodika 

Cílem bakalářské práce je zmapování současného stavu problematiky evaluace 

školních vzdělávacích programů na jednotlivých typech základních škol. Záměrem 

práce je vytvoření přehledu doporučovaného obsahu evaluace školního vzdělávacího 

programu.  

 

Dílčí cíle bakalářské práce: 

1. Zmapování potřeb a individuálních zvláštností při hodnocení ŠVP na běžné 

základní škole, v základní škole praktické a v základní škole speciální. 

2. Vytvoření konkrétních bodů pro pedagogické pracovníky, ve kterých by měli 

hodnotit své ŠVP všechny typy základních škol 

3. Vytvoření konkrétních bodů, které jsou potřebné pro hodnocení ŠVP 

v návaznosti na specifikace jednotlivých druhů základních škol  

 

Cíl práce byl stanoven metodikou SMART (souhrn pravidel, která pomáhají 

efektivně definovat rámec či cíl projektu a navrhovaného řešení). 

 

Specifickými a konkrétními cíli bakalářské práce je zmapování hodnocení ŠVP 

v základním vzdělávání. V teoretické části práce bude charakterizováno základní 

vzdělávání, vzdělávací programy a evaluace.  Výzkumná část bude zaměřena na 

zmapování současného stavu problematiky hodnocení ŠVP na jednotlivých druzích 

základních škol, zpracování sebraných dat a vyvození závěrů ze zjištěných 

dotazníkových šetření zaměřených na současný stav dané situace, jaké jsou 

rozdílnosti při hodnocení ŠVP v základní škole, základní škole praktické a základní 

škole speciální z pohledu hodnotitele, jaká jsou specifika hodnocení jednotlivých 

typů škol základního vzdělávání. 

 

Měřitelnými (kvantifikovatelnými) cíli bakalářské práce bude zmapování současného 

stavu evaluace ŠVP na jednotlivých typech základních škol. Jako měřící nástroj bude 

sloužit dotazník, který bude rozeslán vybraným školám a jeho následné zhodnocení. 
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Vzhledem k tomu, že se bude jednat o dotazník pro všechny typy škol základního 

vzdělávání stejný, bude možno získaná data měřit, kvantifikovat a porovnávat. Bude 

zde prostor i pro individuální vyjádření pracovníků škol tak, aby bylo možno zjistit a 

zhodnotit potřeby individuálních odlišností jednotlivých typů základních škol.  

 

Cíle výzkumu, který bude proveden v rámci bakalářské práce, jsou stanoveny tak, 

aby byly dosažitelné.  Dotazník bude sestaven tak, aby byl akceptovatelný pro 

všechny oslovené respondenty. Zaměřím se na evaluaci ŠVP ve vztahu k cílům 

základního vzdělávání, v souvislosti se vzdělávacím obsahem základního vzdělávání, 

ve vztahu k hodnocení žáků a v návaznosti na autoevaluaci školy.  

 

Předem stanovené cíle bakalářské práce jsou formulovány tak, aby byly v rámci 

výzkumu reálné, dosažitelné a splnitelné a bylo možno ověřit jejich splnění. 

Přínosem práce bude vytvořený přehled doporučovaného obsahu evaluace ŠVP. 

Využití této práce by mělo přispět ke zkvalitnění a zjednodušení evaluačního procesu 

managementu školy. Tvorba evaluace by pak měla vést k pozitivním změnám 

v oblasti řízení školy a kvalitnějšímu výchovně vzdělávacímu procesu vedoucímu 

k získání potřebných klíčových kompetencí žáků.  

 

Cíle práce budou termínované. Předem byl stanoven časový harmonogram 

zpracování bakalářské práce, ve kterém je uveden časový plán sestavení dotazníku, 

pilotního ověření, vlastní rozdání dotazníků osloveným respondentům, zpracování 

sebraných dat a jejich následné vyhodnocení. Dotazníkové šetření proběhlo v období 

září – prosinec 2012 a zpracování výsledků leden až březen 2012. 
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I. TEORETICKÁ ČÁST 

 

1 ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

 

Základním vzděláváním se rozumí vzdělávání, jež je realizováno na úrovni 

primární školy a nižší sekundární školy podle mezinárodní klasifikace vzdělávání. 

Základní škola v České republice označuje všeobecně vzdělávací školu, v níž 

mládež zahajuje povinnou školní docházku (ve věku 6 let). Má v současnosti devět 

ročníků, které jsou rozděleny na první stupeň (1. - 5. ročník) a druhý stupeň (6. - 9. 

ročník)
1
. 

 

Základní vzdělávání navazuje na předškolní vzdělávání a na výchovu v rodině. Je 

jedinou etapou vzdělávání, kterou povinně absolvuje celá populace žáků ve dvou 

obsahově, organizačně a didakticky navazujících stupních. 

 

 Základní vzdělávání na 1. stupni usnadňuje svým pojetím přechod žáků 

z předškolního vzdělávání a rodinné péče do povinného, pravidelného a 

systematického vzdělávání. Je založeno na poznávání, respektování a 

rozvíjení individuálních potřeb, možností a zájmů každého žáka (včetně žáků 

se speciálními vzdělávacími potřebami). Vzdělávání svým činnostním a 

praktickým charakterem a uplatněním odpovídajících metod motivuje žáky k 

dalšímu učení, vede je k učební aktivitě a k poznání, že je možné hledat, 

objevovat, tvořit a nalézat vhodnou cestu řešení problémů.  

 

 Základní vzdělávání na 2. stupni pomáhá žákům získat vědomosti, 

dovednosti a návyky, které jim umožní samostatné učení a utváření takových 

hodnot a postojů, které vedou k uvážlivému a kultivovanému chování, k 

zodpovědnému rozhodování a respektování práv a povinností občana našeho 

státu i Evropské unie. Pojetí základního vzdělávání na 2. stupni je budováno 

na širokém rozvoji zájmů žáků, na vyšších učebních možnostech žáků a na 

                                                             
1 PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. Pedagogický slovník. 4. aktual. vyd. Praha: Portál, 2003. 322 s.  

   ISBN 80-7178-772-8 
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provázanosti vzdělávání a života školy se životem mimo školu. To umožňuje 

využít náročnější metody práce i nové zdroje a způsoby poznávání, zadávat 

komplexnější a dlouhodobější úkoly či projekty a přenášet na žáky větší 

odpovědnost ve vzdělávání i v organizaci života školy. 

 

Základní vzdělávání vyžaduje na 1. i na 2. stupni podnětné a tvůrčí školní prostředí, 

které stimuluje nejschopnější žáky, povzbuzuje méně nadané, chrání i podporuje 

žáky nejslabší a zajišťuje, aby se každé dítě prostřednictvím výuky přizpůsobené 

individuálním potřebám optimálně vyvíjelo v souladu s vlastními předpoklady pro 

vzdělávání. K tomu se vytvářejí i odpovídající podmínky pro vzdělávání žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami. Přátelská a vstřícná atmosféra vybízí žáky ke 

studiu, práci i činnostem podle jejich zájmu a poskytuje jim prostor a čas k aktivnímu 

učení a k plnému rozvinutí jejich osobnosti. Hodnocení výkonů a pracovních 

výsledků žáků musí být postaveno na plnění konkrétních a splnitelných úkolů, na 

posuzování individuálních změn žáka a pozitivně laděných hodnotících soudech. 

Žákům musí být dána možnost zažívat úspěch, nebát se chyby a pracovat s ní. 

V průběhu základního vzdělávání žáci postupně získávají takové kvality osobnosti, 

které jim umožní pokračovat ve studiu, zdokonalovat se ve zvolené profesi a během 

celého života se dále vzdělávat a podle svých možností aktivně podílet na životě 

společnosti.
2
 

 

1.1 Cíle základního vzdělávání 

Základní vzdělávání vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na 

jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a 

řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i 

duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní 

k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své 

schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a 

dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze a svém profesním uplatnění.
3
 

 

                                                             
2 JEŘÁBEK, J., TUPÝ, J. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. VÚP, Praha. 2007. 
3 Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),  

   v platném  znění 
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1.2 Charakteristika základního vzdělávání 

 

Základní vzdělávání, kterým se dosahuje stupně základní vzdělání, se realizuje 

oborem vzdělání základní škola. V souladu se školským zákonem je pro realizaci 

základního vzdělávání vydán Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. 

 

Povinnost školní docházky 

Základní vzdělávání je spojeno s povinností školní docházky. Plnění povinnosti 

školní docházky se řídí § 36 až § 43 školského zákona. 

Základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením se realizuje v základní 

škole nebo základní škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením a je 

spojeno s povinností školní docházky po dobu devíti školních let, nejvýše však do 

konce školního roku, v němž žák dosáhne sedmnáctého roku věku.  

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v 

němž dítě dovrší osmý rok věku. O odkladu školní docházky rozhoduje ředitel školy 

na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka, která musí být doložena 

doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a 

odborného lékaře.  

Ukončení základního vzdělávání žáků se zdravotním postižením se řídí § 55 zákona 

č. 561/2004 Sb., v platném znění.
4
 

 

Formy speciálního vzdělávání žáků se zdravotním postižením 

Speciální vzdělávání žáků se zdravotním postižením je zajišťováno:  

 formou individuální integrace ve třídách základní školy nebo školy určené 

pro žáky s jiným druhem postižení podle individuálního vzdělávacího plánu  

 formou skupinové integrace ve třídě, oddělení nebo studijní skupině zřízené 

pro žáky se zdravotním postižením v běžné škole nebo speciální škole pro 

žáky s jiným druhem zdravotního postižení  

 v základní škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením
5
  

                                                             
4 Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 

   v platném znění 
5 JEŘÁBEK, J., TUPÝ, J. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání – příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým 

   mentálním postižením. VÚP, Praha 2006  
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Organizace základního vzdělávání 

Organizaci základního vzdělávání včetně možnosti zřízení přípravných tříd základní 

školy upravuje § 46 a § 47 školského zákona. Průběh základního vzdělávání se řídí 

§ 49 a § 50 školského zákona. Podrobnosti o organizaci a průběhu základního 

vzdělávání stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen 

ministerstvo) ve vyhlášce č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých 

náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění a ve vyhlášce 

č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími 

potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, v platném znění. 

Základní vzdělávání v základní škole má devět ročníků a člení se na 1. stupeň      

(1.  - 5. ročník) a 2. stupeň (6. – 9. ročník).  

Základní vzdělávání pro žáky se zdravotním postižením, kteří se vzdělávají ve 

třídách nebo školách s upraveným vzdělávacím programem, může s předchozím 

souhlasem MŠMT trvat deset ročníků - 1. stupeň (1. – 6. Ročník), 2. stupeň           

(7.  – 10. ročník).  

O převedení žáka do vzdělávacího programu základního vzdělávání pro žáky se 

zdravotním postižením nebo vzdělávacího programu základní školy speciální 

rozhoduje ředitel školy na základě písemného doporučení odborného lékaře a 

školského poradenského zařízení, pouze s předchozím písemným souhlasem 

zákonného zástupce žáka. Ředitel školy je povinen informovat zákonného zástupce 

žáka o rozdílech ve vzdělávacích programech. 

Zařazení žáka se zdravotním postižením do některé formy speciálního vzdělávání 

může předcházet diagnostický pobyt tohoto žáka ve škole, do níž má být zařazen, a 

to v délce 2 až 6 měsíců. 

 

Hodnocení výsledků vzdělávání 

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí § 51 až § 53 školského zákona. 

Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo 

prováděcím právním předpisem. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka je na 

vysvědčení vyjádřeno klasifikačním stupněm, slovním hodnocením nebo kombinací 

obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy se souhlasem školské 

rady. Předměty speciálně pedagogické péče vznikající na úrovni ŠVP se hodnotí 

pouze slovně.  
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Získání stupně vzdělání a ukončení základního vzdělávání 

Získání stupně vzdělání se řídí § 45 školského zákona a ukončení základního 

vzdělávání § 54 a § 55 školského zákona. 

Žák splní povinnou školní docházku uplynutím období školního vyučování ve 

školním roce, v němž dokončí poslední rok povinné školní docházky.  

Stupeň základní vzdělání žák získá úspěšným ukončením základního vzdělávání 

podle ŠVP v základní škole, případně ukončením kurzu pro získání základního 

vzdělání.  

 

Dokladem o dosažení základního vzdělání je vysvědčení, mimo jiné, o ukončení 

devátého, popřípadě desátého ročníku nebo vysvědčení o ukončení kurzu pro získání 

základního vzdělání. Tato vysvědčení jsou opatřena doložkou o získání stupně 

vzdělání
6
. 

 

1.3 Charakteristika oboru vzdělání – základní škola speciální 

 

Základní vzdělávání, kterým se dosahuje stupně základy vzdělání, se realizuje 

oborem vzdělání základní škola speciální. V souladu se školským zákonem je pro 

realizaci základního vzdělávání v základní škole speciální vydán Rámcový 

vzdělávací program pro základní školu speciální (dále RVP ZŠS).  

Žáci s těžkým mentálním postižením, žáci s více vadami a autismem mají právo se 

vzdělávat v základní škole speciální. Pro jejich přípravu na vzdělávání lze zřídit 

přípravný stupeň základní školy speciální. 

Vzdělávání žáků s hlubokým mentálním postižením se může realizovat jiným 

způsobem plnění školní docházky.  

Základní škola speciální poskytuje vzdělávání žákům s takovou úrovní rozumových 

schopností, která jim nedovoluje zvládat požadavky obsažené v RVP ZV ani 

RVP ZV-LMP, ale umožňuje jim, aby si ve vhodně upravených podmínkách a při 

odborné speciálně pedagogické péči osvojovali základní vědomosti, dovednosti a 

návyky.  

                                                             
6 Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném 

znění 
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Vzhledem k několika stupňům mentálního postižení lze často velmi obtížně stanovit 

jeho hloubku. Proto bylo pro potřeby zařazování do edukačního systému přistoupeno 

ke klasifikaci stupňů mentálního postižení podle 10. revize Světové zdravotnické 

organizace (WHO). Do skupiny žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným 

postižením více vadami jsou zařazeni i žáci s hlubokým mentálním postižením, 

kterým je tím umožněn rovný přístup ke vzdělání.  

 

Povinnost školní docházky  

Základní vzdělávání žáků se realizuje v rámci povinné školní docházky po dobu 

devíti školních let, nejvýše však do konce školního roku, v němž žák dosáhne 

sedmnáctého roku věku. Žákovi se zdravotním postižením může ředitel školy ve 

výjimečných případech povolit pokračování v základním vzdělávání do konce 

školního roku, v němž žák dosáhne dvacátého roku věku, v případě žáků s těžkým 

mentálním postižením, žáků s více vadami a žáků s autismem pak se souhlasem 

zřizovatele do dvacátého šestého roku věku. 

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v 

němž dítě dovrší osmý rok věku. O odkladu školní docházky rozhoduje ředitel školy 

na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte, která musí být doložena 

doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a 

odborného lékaře.  

 

Formy speciálního vzdělávání žáků se zdravotním postižením  

Speciální vzdělávání je zajišťováno:  

 v základní škole speciální 

 formou individuální integrace ve třídách základní školy nebo školy 

samostatně zřízené pro žáky s jiným druhem postižení podle individuálního 

vzdělávacího plánu 

 formou skupinové integrace ve třídě, oddělení nebo skupině zřízené pro žáky 

se zdravotním postižením v základní škole nebo základní škole samostatně 

zřízené pro žáky s jiným druhem zdravotního postižení 

 v rámci jiného způsobu plnění povinné školní docházky, který je stanoven 

zákonem (individuální vzdělávání, vzdělávání žáků s hlubokým mentálním 

postižením) 
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Organizace vzdělávání v základní škole speciální  

Vzdělávání v základní škole speciální může trvat deset ročníků; první stupeň je 

tvořen 1. – 6. ročníkem, druhý stupeň 7. – 10. ročníkem.  

Vyučovací hodina může být rozdělena na více jednotek podle individuálních 

schopností a potřeb žáků.  

O převedení žáka do vzdělávacího programu základního vzdělávání pro žáky se 

zdravotním postižením nebo vzdělávacího programu základní školy speciální 

rozhoduje ředitel školy na základě písemného doporučení odborného lékaře a 

školského poradenského zařízení, pouze s předchozím písemným souhlasem 

zákonného zástupce žáka. Ředitel školy je povinen informovat zákonného zástupce 

žáka o rozdílech ve vzdělávacích programech. V případě přeřazení do jiného 

vzdělávacího programu zařadí ředitel školy žáka do ročníku, který odpovídá 

dosaženým znalostem a dovednostem žáka. Zařazení žáka se zdravotním postižením 

do některé formy speciálního vzdělávání může předcházet diagnostický pobyt tohoto 

žáka ve škole, do níž má být zařazen, a to v délce 2 až 6 měsíců.  

  

Hodnocení výsledků vzdělávání  

Výsledky vzdělávání v základní škole speciální se hodnotí slovně.  

 

Ukončování základního vzdělávání a získání dokladu o dosaženém stupni 

vzdělání  

Žák splní povinnou školní docházku uplynutím období školního vyučování ve 

školním roce, v němž dokončí poslední rok povinné školní docházky.  

Stupeň základy vzdělání žák získá ukončením vzdělávacího programu pro 

vzdělávání žáků v základní škole speciální, případně ukončením kurzu pro získání 

základů vzdělání organizovaného základní školou speciální.  

Dokladem o dosažení základů vzdělání je vysvědčení o ukončení devátého, 

popřípadě desátého ročníku nebo vysvědčení o ukončení kurzu pro získání základů 

vzdělání. Tato vysvědčení jsou opatřena doložkou o získání stupně vzdělání.
7
 

 

                                                             
7 BRYCHNÁČOVÁ, E. JEŘÁBEK, J., TUPÝ, J.: Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální. 

VÚP, Praha. 2008, 110 s. ISBN 978-80-87000-25-0 
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Shrnutí: 

Základní vzdělávání navazuje na předškolní vzdělávání a na výchovu v rodině. Je 

jedinou etapou vzdělávání, kterou povinně absolvuje celá populace žáků ve dvou 

obsahově, organizačně a didakticky navazujících stupních. Základní vzdělávání, 

kterým se dosahuje stupně základní vzdělání, se realizuje oborem vzdělání základní 

škola.  

 

Základní vzdělávání vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na 

jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a 

řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i 

duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní 

k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své 

schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a 

dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze a svém profesním uplatnění. 

 

Základní vzdělávání je spojeno s povinností školní docházky. Plnění povinnosti 

školní docházky se řídí § 36 až § 43 školského zákona. 

Základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením (dále LMP) se realizuje v 

základní škole nebo základní škole samostatně zřízené pro žáky s postižením a je 

spojeno s povinností školní docházky po dobu devíti školních let, nejvýše však do 

konce školního roku, v němž žák dosáhne sedmnáctého roku věku.  

Žáci s těžkým mentálním postižením, žáci s více vadami a autismem mají právo se 

vzdělávat v základní škole speciální. Pro jejich přípravu na vzdělávání lze zřídit 

přípravný stupeň základní školy speciální. 
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2 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 

 Na základě školského zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění byl do vzdělávací 

soustavy zaveden na státní úrovni Rámcový vzdělávací program pro základní 

vzdělávání
8
 (dále i RVP ZV), jako nový kurikulární dokument, který vymezuje 

hlavní cíle, požadavky, podmínky a pravidla pro vzdělávání žáků v základním 

vzdělávání, tedy vzdělávání žáků ve věku 6 – 15 let. 

 

 Rámcové vzdělávací programy stanoví pro jednotlivé etapy vzdělávání 

základní rámec vzdělávání. Školní vzdělávací programy (dále i ŠVP), na školní 

úrovni jsou pak rozpracovávané dokumenty, které odpovídají skutečným podmínkám 

výchovy a vzdělávání na konkrétních základních školách.  

Všechny dokumenty kurikulární politiky (RVP, ŠVP) jsou ze zákona veřejnými 

dokumenty a RVP ZV, RVP ZV – LMP,  RVP ZŠS a ŠVP jsou ze zákona povinnou 

dokumentací školy.  

 

 Pro každý obor vzdělávání v základním a středním vzdělávání a pro 

předškolní, základní umělecké a jazykové vzdělávání se vydávají rámcové 

vzdělávací programy. Rámcové vzdělávací programy vymezují povinný 

obsah, rozsah a podmínky vzdělávání: jsou závazné pro tvorbu školních 

vzdělávacích programů, hodnocení výsledků vzdělávání dětí a žáků, tvorbu a 

posuzování učebnic a učebních textů a dále závazným základem pro 

stanovení výše finančních prostředků přidělovaných podle §160 až 162
9
 

 Vzdělávání v jednotlivé škole a školském zařízení se uskutečňuje podle 

školních vzdělávacích programů. 

                                                             
8 JEŘÁBEK, J., TUPÝ, J. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání.VÚP,Praha. 2007 
9 Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném 

znění 
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2.1 Rámcové vzdělávací programy 

Rámcové vzdělávací programy stanoví zejména konkrétní cíle, formy, délku a 

povinný obsah vzdělávání, a to všeobecného a odborného podle zaměření daného 

oboru vzdělání, jeho organizační uspořádání, profesní profil, podmínky průběhu a 

ukončování vzdělávání a zásady pro tvorbu školních vzdělávacích programů, jakož i 

podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a nezbytné 

materiální, personální a organizační podmínky a podmínky bezpečnosti a ochrany 

zdraví. 

 

V souladu se školským zákonem je pro realizaci základního vzdělávání vydán 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s přílohou upravující 

vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením (RVP ZV−LMP). Žáci, kteří z 

důvodu snížené úrovně rozumových schopností nemohou zvládat požadavky 

obsažené v RVP ZV, jsou vzděláváni podle této přílohy. RVP ZV a jeho příloha jsou 

navzájem prostupné. Pro žáky se středně těžkým a těžkým mentálním postižením byl 

vydán Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělávání základní škola speciální 

(RVP ZŠS).  

 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV) se v souladu se 

zákonem č. 561/204 Sb., zaváděl na základních školách postupně od 1. 9. 2006.  

V základní škole speciální se zavádí postupně od 1.9.2010. Kurikulární dokumenty 

jsou tvořeny na úrovni státní (RVP pro jednotlivé etapy vzdělávání) a školní (ŠVP). 

Rámcové i školní vzdělávací programy jsou veřejné dokumenty přístupné pro 

pedagogickou i nepedagogickou veřejnost. 

 

Žáci s lehkým mentálním postižením se vzdělávají podle přílohy Rámcového 

vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Žáci s těžkým mentálním 

postižením, žáci s více vadami a žáci s autismem, kteří navštěvují základní školu 

speciální, se vzdělávají podle samostatného rámcového vzdělávacího programu
10

.  

 

                                                             
10 JEŘÁBEK, J., TUPÝ, J. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání.  VÚP, Praha. 2007 
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11
 

 

Graf – Systém kurikulárních dokumentů  

Legenda: RVP PV – Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání; RVP ZV − Rámcový vzdělávací program pro 

základní vzdělávání; Příloha RVP ZV-LMP ─ Příloha Rámcového vzdělávacího programu upravující vzdělávání žáků s lehkým 

mentálním postižením; RVP ZŠS ─ Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální; RVP G ─ 

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia; RVP GSP – Rámcový vzdělávací program pro gymnázia se sportovní přípravou; 

RVP OV ─ Rámcový vzdělávací program (programy) pro odborné vzdělávání; RVP SV ─ Rámcový vzdělávací program pro 

střední vzdělávání v praktické škole; Ostatní RVP – rámcové vzdělávací programy, které kromě výše uvedených vymezuje 

školský zákon ─ Rámcový vzdělávací program pro umělecké obory základního uměleckého vzdělávání, Rámcový vzdělávací 

program pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, případně další. 

                                                             
11 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální. 1. vydání. [online]. Praha: Výzkumný ústav 

pedagogický, 2008. 110 s. [cit. 2012-01-22]. Dostupné z WWW:<http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2009/12/RVP-

ZSS_kor-final.pdf>. ISBN 978-80-87000-25-0. 

http://rvp.cz/wp-content/uploads/2009/12/RVP-ZSS_kor-final.pdf
http://rvp.cz/wp-content/uploads/2009/12/RVP-ZSS_kor-final.pdf
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2.1.1 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání  

 

 vychází z nové strategie vzdělávání, která zdůrazňuje klíčové kompetence, 

jejich provázanost se vzdělávacím obsahem a uplatnění získaných vědomostí 

a dovedností v praktickém životě 

 vychází z koncepce celoživotního učení  

 formuluje očekávanou úroveň vzdělání stanovenou pro všechny absolventy 

jednotlivých etap vzdělávání  

 podporuje pedagogickou autonomii škol a profesní odpovědnost učitelů za 

výsledky vzdělávání 

 

Principy Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání  

 

RVP ZV:  

 navazuje svým pojetím na Rámcový vzdělávací program předškolního 

vzdělávání (RVP PV) a je východiskem pro koncepci rámcových 

vzdělávacích programů pro střední vzdělávání 

 vymezuje vše, co je společné a nezbytné v povinném základním vzdělávání 

žáků, včetně vzdělávání v odpovídajících ročnících víceletých středních škol 

 specifikuje úroveň klíčových kompetencí, jíž by měli žáci dosáhnout na konci 

základního vzdělávání 

 vymezuje vzdělávací obsah – očekávané výstupy a učivo 

 zařazuje jako závaznou součást základního vzdělávání průřezová témata s 

výrazně formativními funkcemi 

 podporuje komplexní přístup k realizaci vzdělávacího obsahu, včetně 

možnosti jeho vhodného propojování, a předpokládá volbu různých 

vzdělávacích postupů, odlišných metod, forem výuky a využití všech 

podpůrných opatření ve shodě s individuálními potřebami žáků 

 umožňuje modifikaci vzdělávacího obsahu pro vzdělávání žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami 

 je závazný pro všechny střední školy při stanovování požadavků přijímacího 

řízení pro vstup do středního vzdělávání  
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RVP ZV je otevřený dokument, který bude v určitých časových etapách inovován 

podle měnících se potřeb společnosti, zkušeností učitelů se ŠVP i podle měnících se 

potřeb a zájmů žáků. 
12

 

 

RVP ZV – LMP:  

 je součástí RVP ZV a představuje jeho modifikaci pro vzdělávání žáků s 

lehkým mentálním postižením 

 respektuje sníženou úroveň rozumových schopností žáků, jejich fyzické a 

pracovní možnosti a předpoklady  

 vymezuje podmínky pro speciální vzdělávání žáků s LMP 

 specifikuje úroveň klíčových kompetencí, jíž by měli žáci s LMP dosáhnout 

na konci základního vzdělávání 

 stanovuje cíle vzdělávání žáků s LMP 

 vymezuje vzdělávací obsah – očekávané výstupy a učivo na úrovni, kterou by 

si měli žáci osvojit v průběhu základního vzdělávání  

 zařazuje jako součást základního vzdělávání průřezová témata 

 podporuje přípravu na společenské a profesní uplatnění 

 umožňuje uplatňování speciálně pedagogických metod, postupů, forem a 

prostředků vzdělávání a míru podpůrných opatření, s jejichž pomocí mohou 

žáci dosahovat výsledků, které odpovídají jejich maximálním možnostem  

 stanovuje základní vzdělávací úroveň, kterou škola musí respektovat ve svém 

školním vzdělávacím programu 

 

Vzdělávací proces se přizpůsobuje úrovni psychického a fyzického rozvoje žáků. 

Vzhledem k variabilitě schopností a úrovni vědomostí a dovedností je nezbytné při 

vzdělávání uplatňovat přístupy odpovídající vývojovým a osobnostním specifikům 

žáků za přispění podpůrných opatření.  

Rámcový vzdělávací program musí odpovídat nejnovějším poznatkům pedagogiky a 

psychologie o účinných metodách a organizačním uspořádání vzdělávání přiměřeně 

věku a rozvoji vzdělávaného. 

                                                             
12 JEŘÁBEK, J., TUPÝ, J. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. VÚP, Praha,  2007. 
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RVP ZV – LMP může být upravován jak podle výše uvedených hledisek, tak podle 

potřeb společnosti a zkušeností s realizací školních vzdělávacích programů.
13

  

 

2.1.2 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání – obor 

základní škola speciální 

 

RVP ZŠS:  

 navazuje svým pojetím na přílohu RVP ZV-LMP upravující vzdělávání žáků 

s lehkým mentálním postižením 

 respektuje opoždění psychomotorického vývoje žáků se středně těžkým a 

těžkým mentálním postižením, jejich fyzické a pracovní možnosti a 

předpoklady 

 vymezuje podmínky pro speciální vzdělávání žáků s různým stupněm 

mentálního postižení 

 umožňuje využití podpůrných opatření zohledňujících speciální vzdělávací 

potřeby žáků, s jejichž pomocí mohou žáci dosahovat výsledků, které 

odpovídají jejich maximálním možnostem  

 umožňuje upravit vyučovací hodiny podle potřeb žáků a vyučovací hodiny 

dělit na více jednotek 

 stanovuje cíle vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením, 

těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami  

 specifikuje úroveň klíčových kompetencí, jíž by mohli žáci se středně těžkým 

mentálním postižením, těžkým mentálním postižením a souběžným 

postižením více vadami dosáhnout na konci základního vzdělávání 

 vymezuje vzdělávací obsah – očekávané výstupy a učivo na úrovni, kterou by 

si žáci v průběhu základního vzdělávání měli osvojit  

 zařazuje jako součást základního vzdělávání průřezová témata  

 podporuje přípravu na společenské uplatnění, popřípadě na výkon 

jednoduchých pracovních činností 

                                                             
13 JEŘÁBEK, J., TUPÝ, J. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání – příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým 

mentálním postižením 2006 
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 stanovuje základní vzdělávací úroveň, kterou škola musí respektovat ve svém 

školním vzdělávacím programu  

 

Vzdělávací proces se přizpůsobuje úrovni psychického a fyzického rozvoje žáků s 

těžkým zdravotním postižením. Vzhledem k variabilitě schopností a úrovni 

vědomostí a dovedností je nezbytné při vzdělávání uplatňovat přístupy odpovídající 

vývojovým a osobnostním specifikům žáků, za přispění nejvyšší míry podpůrných 

opatření.  

 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků v základní škole 

speciální je otevřený dokument, který může být upravován podle potřeb a zkušeností 

s realizací školních vzdělávacích programů i podle měnících se potřeb žáků
14

. 

 

2.2 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání  

 

Školní vzdělávací program (ŠVP) je učební dokument, který si každá základní a 

střední škola v České republice vytváří, aby realizovala požadavky rámcového 

vzdělávacího programu (RVP) pro daný obor vzdělávání. Legislativně je zakotven v 

zákoně číslo 561/2004 Sb. (školský zákon). 

Každá škola si podle uvedených propozic a možností vytváří svůj vlastní školní 

vzdělávací program, kde vymezuje své vzdělávací záměry, sestavuje konečný 

učební plán, vypracovává učební osnovy pro jednotlivé předměty, stanovuje pravidla 

pro hodnocení žáků a sebehodnocení školy. Za vypracování ŠVP ZV odpovídá 

ředitel školy, koordinuje práci na jeho tvorbě nebo může pověřit svého zástupce. Na 

zpracování jednotlivých částí ŠVP ZV se podílejí všichni učitelé. Konstrukce 

učebního plánu umožňuje různé modely vzdělávání podle potřeb žáků, podmínek 

školy, schopností pedagogického sboru. To představuje možnost vytvářet různé 

povinné a volitelné předměty, využívat projektů a jiných forem vzdělávání, při 

naplnění podmínky dojít k závazným výsledkům vzdělávání. Je zpracován tak, aby 

umožňoval učitelům rozvíjet tvořivý styl práce. Posiluje se autonomie a 

profesionální odpovědnost učitelů, kteří mohou volněji volit obsah učiva podle 

                                                             
14  BRYCHNÁČOVÁ, E. JEŘÁBEK, J., TUPÝ, J.: Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální. 

VÚP, Praha. 2008, 110 s. ISBN 978-80-87000-25-0 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
http://cs.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1mcov%C3%BD_vzd%C4%9Bl%C3%A1vac%C3%AD_program
http://cs.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1mcov%C3%BD_vzd%C4%9Bl%C3%A1vac%C3%AD_program
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potřeb žáků, ale zároveň odpovídají za výsledky vzdělávání v souladu s rámcovým 

vzdělávacím programem.
15

 

ŠVP vydává ředitel školy a zveřejní jej na přístupném místě ve škole. ŠVP je 

součástí povinné dokumentace školy, musí být zpřístupněn veřejnosti, aby se každý 

zájemce měl možnost seznámit s obsahem programu, aby do něj mohl každý nahlížet 

a pořizovat si z něj opisy a výpisy, popřípadě požádat o kopii. 

K návrhům ŠVP a jejich následnému uskutečňování se vyjadřuje školská rada. 

 

2.2.1 Zásady pro zpracování školního vzdělávacího programu 

ŠVP:  

 je zpracováván v souladu s RVP ZV, RVP ZV-LMP, RVP ZŠS pro celé 

období základního vzdělávání nebo pro jeho část, tj. pro ročníky, ve kterých 

daná škola realizuje základní vzdělávání  

 zajišťuje rovnoprávný přístup k základnímu vzdělávání pro všechny žáky s 

povinností školní docházky a přihlíží k jejich speciálním vzdělávacím 

potřebám a možnostem  

 umožňuje realizaci diferencovaného a individualizovaného vyučování pro 

žáky s jinými speciálními vzdělávacími potřebami, pokud to vzdělávání 

těchto žáků vyžaduje  

 vytváří předpoklady pro realizaci vzdělávacího obsahu s ohledem na věkové 

zvláštnosti žáků, pro postupné utváření a rozvíjení klíčových kompetencí  

 vede k naplňování cílů základního vzdělávání stanovením výchovných a 

vzdělávacích strategií na úrovni školy a k naplňování cílového zaměření 

vzdělávacích oblastí stanovením výchovných a vzdělávacích strategií na 

úrovni vyučovacích předmětů  

 je zpracován tak, aby umožňoval učitelům rozvíjet tvořivý styl práce a 

neomezoval je při uplatnění případných časových i metodických odlišností, 

které vycházejí ze zkušeností učitelů s efektivními způsoby výuky a z 

konkrétních potřeb žáků  

                                                             
15 JEŘÁBEK, J., TUPÝ, J. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání.VÚP, Praha. 2007 
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 je vytvářen jako materiál, jehož případné změny v učebním plánu a v 

učebních osnovách nesmí zasáhnout negativně do vzdělávání žáků v určitém 

započatém „cyklu“  

 dodržuje stanovenou strukturu  

 

 

2.2.2 Struktura školního vzdělávacího programu a obsah jednotlivých 

částí16 

 

1. Identifikační údaje  

název ŠVP (z názvu musí být zřejmé, zda byl ŠVP zpracován podle RVP ZV, RVP 

ZV-LMP, RVP ZŠS ) 

 

předkladatel:  

 - název školy  

 - adresa školy  

 - jméno ředitele  

 - kontakty  

zřizovatel:  

- název  

- adresa  

- kontakty  

platnost dokumentu od:   

 - datum  

 - podpis ředitele  

 - razítko školy  

 

Další doporučené údaje: motivační název ŠVP, IČO, IZO, RED−IZO, jméno 

koordinátora tvorby ŠVP.  

                                                             
16 JEŘÁBEK, J., TUPÝ, J. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. VÚP, Praha. 2007 

JEŘÁBEK, J., TUPÝ, J. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání – příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým 

mentálním postižením. VÚP, Praha. 2006 

BRYCHNÁČOVÁ, E. JEŘÁBEK, J., TUPÝ, J.: Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální. 

VÚP, Praha. 2008, 110 s. ISBN 978-80-87000-25-0 
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2. Charakteristika školy  

- úplnost a velikost školy  

- vybavení školy (materiální, prostorové, technické, hygienické)  

- charakteristika pedagogického sboru (velikost sboru, kvalifikovanost)  

- dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce  

- spolupráce s rodiči a jinými subjekty (školskou radou, školskými 

poradenskými zařízeními, místními a regionálními institucemi aj.)  

 

Další doporučené údaje: umístění školy, charakteristika žáků.  

 

3. Charakteristika ŠVP  

- zaměření školy  

- výchovné a vzdělávací strategie: společné postupy na úrovni školy, 

uplatňované ve výuce i mimo výuku, jimiž škola cíleně utváří a rozvíjí 

klíčové kompetence žáků  

- zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

- zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných  

- začlenění průřezových témat: výčet průřezových témat a jejich tematických 

okruhů; uvedení v jakém ročníku, vyučovacím předmětu a jakou formou jsou 

tematické okruhy průřezových témat realizovány  

 

 

4. Učební plán  

tabulace učebního plánu: výrazné oddělení 1. a 2. stupně; výčet povinných 

vyučovacích předmětů s jejich časovými dotacemi pro jednotlivé ročníky; uvedení 

časových dotací pro volitelné předměty v jednotlivých ročnících; celkové počty 

hodin v jednotlivých ročnících a celkové počty hodin za 1. a 2. stupeň  

poznámky k učebnímu plánu: obsahové vymezení, organizační podmínky a jiná 

specifika realizace povinných a volitelných předmětů, pokud údaje nejsou zřejmé z 

tabulace učebního plánu (z jakého oboru/oborů, případně průřezových témat, byl 

vyučovací předmět vytvořen, pokud nemá identický vzdělávací obsah i název jako 

příslušný vzdělávací obor v RVP ZV, RVP ZV-LMP, RVP ZŠS, uplatnění jiné 

organizační formy, než je vyučovací hodina atd.) 
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5. Učební osnovy  

název vyučovacího předmětu  

charakteristika vyučovacího předmětu:  

- obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu (specifické 

informace o předmětu důležité pro jeho realizaci, v případě integrace uvést, z 

jakých vzdělávacích oborů, jejich částí a průřezových témat je vzdělávací 

obsah předmětu vytvořen)  

- výchovné a vzdělávací strategie: společné postupy uplatňované na úrovni 

vyučovacího předmětu, jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 

kompetence žáků   

 

vzdělávací obsah vyučovacího předmětu:  

- distribuce a rozpracování očekávaných výstupů z RVP ZŠS do ročníků, 

případně do delších časových úseků  

- výběr a rozpracování učiva z RVP ZŠS do ročníků, případně do delších 

časových úseků, ve vazbě na očekávané výstupy  

- průřezová témata – výběr průřezových témat a tematických okruhů s 

konkretizací námětů a činností v ročnících  

 

Další doporučené údaje: mezipředmětové souvislosti, případné další poznámky 

upřesňující realizaci vzdělávacího obsahu  

 

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy  

pravidla pro hodnocení žáků:  

- způsoby hodnocení – slovní hodnocení  

- kritéria hodnocení  

 

autoevaluace školy:  

- oblasti autoevaluace  

- cíle a kritéria autoevaluace  

- nástroje autoevaluace  

- časové rozvržení evaluačních činností 
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Shrnutí: 

Rámcové vzdělávací programy stanoví pro jednotlivé etapy vzdělávání základní 

rámec vzdělávání. Školní vzdělávací programy, na školní úrovni jsou pak 

rozpracovávané dokumenty, které odpovídají skutečným podmínkám výchovy a 

vzdělávání na konkrétních základních školách.  

 

Rámcové vzdělávací programy stanoví zejména konkrétní cíle, formy, délku a 

povinný obsah vzdělávání, a to všeobecného a odborného podle zaměření daného 

oboru vzdělání, jeho organizační uspořádání, profesní profil, podmínky průběhu a 

ukončování vzdělávání a zásady pro tvorbu školních vzdělávacích programů, jakož i 

podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a nezbytné 

materiální, personální a organizační podmínky a podmínky bezpečnosti a ochrany 

zdraví. 

 

Školní vzdělávací program je učební dokument, který si každá základní a střední 

škola v České republice vytváří, aby realizovala požadavky rámcového vzdělávacího 

programu pro daný obor vzdělávání. Legislativně je zakotven 

v zákoně číslo 561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
http://cs.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1mcov%C3%BD_vzd%C4%9Bl%C3%A1vac%C3%AD_program
http://cs.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1mcov%C3%BD_vzd%C4%9Bl%C3%A1vac%C3%AD_program


33 

 

3  EVALUACE 

Evaluace (z fr. évaluer, vyhodnotit) znamená vyhodnocení nějakého předmětu, 

projektu, oblasti, to jest získání spolehlivých informací o něm, případně i jeho 

zhodnocení, to jest systematické přisouzení hodnoty, stanovení kvality. O evaluaci se 

hovoří tam, kde se hodnocení zakládá na důkladném sběru informací a na jejich 

odborném zpracování s cílem získat spolehlivé podklady pro případná rozhodnutí. 

Ve společenských vědách je evaluace součástí empirických metod zkoumání.17 

 

Evaluaci ve spojitosti se školou lze rozlišovat na evaluaci externí (vnější) a 

interní (vnitřní).
18

 

a) Externí evaluace (vnější)  

Tento druh evaluace vykonává někdo z „vnějšku“ školy. V České republice hod-

notí situaci ve školách stát v zastoupení České školní inspekce, zřizovatelé škol 

nebo různá výzkumná pracoviště. Tito hodnotitelé hodnotí podle vlastních 

předem stanovených kritérií a cílů. Jejich zájem je pouze jednostranný a do-

časný. Výhodou této evaluace je nadhled, který hodnotitelé zaujímají. Díky 

tomuto nezaujatému postoji je výstupem externí evaluace objektivní zpráva o 

úrovni školy. Tyto zjištěné úrovně škol je možné mezi sebou srovnávat. Ne-

výhodou může být jejich nedostatečný, povrchní vhled do situace a pouze 

nárazové nesystematické hodnocení. 

 

b) Interní evaluace (vnitřní, auto, vlastní)  

Jedná se o vlastní proces školy, který provádí její zaměstnanci. Na tento způsob 

evaluace je zaměřena tato práce. V procesu interní evaluace jsou cíle a kritéria 

hodnocení stanovena školou. Ta si sama volí metody i postupy vlastní evaluace. 

Výhodou je systematické soustavné hodnocení. Nevýhodou tohoto způsobu 

evaluace je neschopnost nadhledu hodnotitelů, kteří jsou ovlivněni osobními 

vztahy k hodnocené škole.   

 

 

                                                             
17 Evaluace. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-01-08]. 

Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Evaluace 
18

 VAŠŤATKOVÁ, J. Úvod do autoevaluace školy. 1. vyd. Olomouc: UP, 2006. ISBN 80-244-1422-8. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Francouz%C5%A1tina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hodnota
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kvalita
http://cs.wikipedia.org/wiki/Informace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rozhodnut%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Empirir&action=edit&redlink=1
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Autoevaluace 

Autoevaluace, pojem odvozený od slova evaluace, má svůj původ v latinském valere 

= být silný, mít platnost, závažnost. Latinský výraz byl přejat do francouzštiny 

(évaluation = nalézt hodnotu), odtud do angličtiny (evaluation = hodnota) a poté se 

stal mezinárodně užívaným termínem.  

Autoevaluace je procesem systematického a plánovitého hodnocení předem 

stanovených cílů podle předem stanovených kritérií.
19

 

Anglický výraz evaluation je v českém prostředí překládán jako evaluace či 

hodnocení, self-evaluation pak jako autoevaluace či sebehodnocení.  

 

Hodnocení  

Hodnocení je komplexní činnost přisuzování hodnoty vybraným vnitřním a vnějším 

jevům a procesům. Činnost vyjadřující hodnotové postoje v podobě hodnotících 

soudů. Hodnocení vychází ze subjektivních nebo objektivních hodnot, nároků, 

požadavků a očekávání jako kritérií kvality.
20

 

Pojmy evaluace a hodnocení existují v české terminologii vedle sebe, přesto jejich 

užívání v minulosti způsobovalo odborníkům jisté potíže. Setkáváme se s názorem, 

že jde v podstatě o synonyma. Z procesu evaluace se pak stává něco jako řízené 

hodnocení, pro které je typické vytváření časových plánů a z českého 

pojmu hodnocení pouze automatické přisuzování vlastností daným jevům bez 

jakékoliv podrobnější analýzy. Na straně druhé je termín hodnocení považován za 

obecnější a tím i více rozšířenější než vědecký pojem evaluace. 

 Obecně platí, že pojmy evaluace a hodnocení mohou být významově odlišné 

spíše z hlediska teoretického, neboť v praxi mohou mít tyto procesy různé vlastnosti 

a různou podobu, a tudíž se stává velmi obtížným diagnostikovat příslušné odlišnosti. 

 

                                                             
19 [KÁŇOVÁ, Žaneta]. Autoevaluace. In: Kvalita a hodnocení ve vzdělávání: Výkladový slovník [online]. Praha: NÚOV 

[2009] [vid. 15. 7. 2011]. Dostupné z: http://slovnik.evaluacninastroje.cz/#phraseId=8&phrase=AUTOEVALUACE. 
20  [SEBEROVÁ, Alena; ŠUSTOVÁ, Petra]. Hodnocení. In: Kvalita a hodnocení ve vzdělávání: Výkladový slovník 

[online]. Praha: NÚOV [2010] [vid. 18. 7. 2011]. Dostupné z 

http://slovnik.evaluacninastroje.cz/#phraseId=49&phrase=HODNOCENÍ. 

 

http://slovnik.evaluacninastroje.cz/doku.php/evaluace
http://slovnik.evaluacninastroje.cz/doku.php/evaluace
http://slovnik.evaluacninastroje.cz/doku.php/hodnota
http://slovnik.evaluacninastroje.cz/doku.php/evaluace
http://slovnik.evaluacninastroje.cz/doku.php/hodnota
http://slovnik.evaluacninastroje.cz/doku.php/hodnoceni
http://slovnik.evaluacninastroje.cz/doku.php/kriterium
http://slovnik.evaluacninastroje.cz/doku.php/evaluace
http://slovnik.evaluacninastroje.cz/doku.php/evaluace
http://slovnik.evaluacninastroje.cz/doku.php/hodnota
http://slovnik.evaluacninastroje.cz/doku.php/hodnota
http://slovnik.evaluacninastroje.cz/doku.php/hodnota
http://slovnik.evaluacninastroje.cz/doku.php/hodnota
http://slovnik.evaluacninastroje.cz/doku.php/kriterium
http://slovnik.evaluacninastroje.cz/doku.php/kvalita
http://slovnik.evaluacninastroje.cz/#phraseId=8&phrase=AUTOEVALUACE
http://slovnik.evaluacninastroje.cz/#phraseId=49&phrase=HODNOCENÍ
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3.1 Legislativní rámec vlastního hodnocení 

 

Do 31. 12. 2011 ukládal školský zákon povinnost vlastního hodnocení školy. 

V § 12 školského zákona bylo stanoveno, že hodnocení školy se uskutečňuje jako 

vlastní hodnocení školy a hodnocení Českou školní inspekcí. Dále se zde hovořilo o 

tom, že za dodržení podmínky předem zveřejněných kritérií hodnocení je i zřizovatel 

školy oprávněným subjektem k provádění jejího hodnocení.
21

 

Současný stav (od 1. 1. 2012) - Novela školského zákona č.472/2011 Sb., v platném 

znění: 

§12 odst. 1 i nadále zní: „Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení 

školy a hodnocení Českou školní inspekcí.“ 

§ 12 odst. 2 zní: „Vlastní hodnocení školy je východiskem pro zpracování výroční 

   zprávy o činnosti školy.“ – přičemž se vypouští pasáž, že vlastní hodnocení je 

jedním z podkladů pro hodnocení Českou školní inspekcí, a pasáž o tom, že 

ministerstvo stanoví prováděcím předpisem rámcovou strukturu, pravidla a termíny 

vlastního hodnocení školy. 

§ 28 odst. 1 písmeno e) se vypouští „zpráva o vlastním hodnocení školy“. Úprava 

vypadá následovně: „Školy a školská zařízení vedou podle povahy své činnosti tuto 

dokumentaci:… e)výroční zprávy o činnosti školy.“
22

 

                                                             
21 Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném 

znění 
22 Zákon 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 
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Změny pro školy: 

- Školy mají i nadále povinnost realizovat vlastní hodnocení školy. (§12) 

- Je zrušena vyhláška č.15/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, to znamená, 

že není určena struktura, pravidla ani termíny realizace vlastního hodnocení. 

Školy mohou vlastní hodnocení provádět tak, jak uznají za vhodné. 

- Jako povinná dokumentace je zrušena zpráva o vlastním hodnocení školy. 

(§28) 

- Školy mají povinnost přejmout údaje z vlastního hodnocení školy do výroční 

zprávy. (§12) – Není stanoveno v jakých termínech, má být zpracováno 

vlastní hodnocení, přičemž údaje z vlastního hodnocení mají být podkladem 

pro zpracování výroční zprávy, kterou školy zpracovávají každoročně. Není 

určeno, které z údajů z vlastního hodnocení má škola zveřejnit ve výroční 

zprávě. 

- Hodnocení Českou školní inspekcí (dále i ČŠI) a vlastní hodnocení jsou dvě 

vedle sebe stojící, legislativně neprovázaná a rovnocenná hodnocení školy. 

(§12) 

- Není explicitně vyjádřeno, že by ČŠI měla vycházet ve svém hodnocení 

z vlastního hodnocení školy. (§12) – Bude záležet na metodice ČŠI. 

 

    

3.2 Smysl a význam autoevaluace 

 Autoevaluace jako prostředek ke zkvalitňování vzdělávání – autoevaluace 

jako hybná síla udržování a zlepšování kvality školy. 

 Autoevaluace jako převzetí odpovědnosti za kvalitu práce – autoevaluace 

jako vyvážení autonomie školy – autoevaluace jako prostředek skládání účtů. 

 

V RVP ZV je uvedeno, že autoevaluace slouží k „systematickému posuzování 

činnosti školy, jehož výsledky slouží jako zpětná vazba ke korekci vlastní činnosti a 

jako východisko pro další práci školy.
23

 

Převzetí odpovědnosti za svou vlastní práci v plné míře je bez zavedení 

autoevaluačních procesů ve škole nemyslitelná. Přirozeně pak dochází k aktivnímu 

                                                             
23 JEŘÁBEK, J., TUPÝ, J. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. VÚP, Praha. 2007 
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zapojení všech zaangažovaných osob do školního života. Ve skutečnosti jde o 

pochopení vnitřních mechanismů procesů, které se odehrávají v činnosti školy a 

které předurčují její kvalitu. Je to příležitost pro změnu, pro rozvoj učitelů a jejich 

profesionalizaci, pro získání hrdosti na vlastní práci. 

Autoevaluace je součástí snah na jedné straně poskytnout školám poměrně rozsáhlou 

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

srozumitelně, pravidelně a smysluplně skládaly účty. Autoevaluace je tak 

potenciálním prostředkem poznání, kde se školy nachází, i východiskem rozvoje 

školy.
24

 

 

3.3 Pedagogická evaluace 

V pedagogickém procesu je evaluace velmi důležitá. Pedagogická evaluace je 

hodnocení školy, které je prováděno pedagogickými pracovníky školy. Jedná se o 

hodnocení, které má svůj systém a jehož cílem je poskytnutí zpětné vazby ke kvalitě 

výchovně vzdělávacího procesu jednotlivých škol. Pedagogická evaluace má předem 

daný tzv. evaluační plán a metody, kterými bude pedagogická evaluace dosažena. Je 

důležité, aby se právě ve školním prostředí uplatňovaly různé formy hodnocení, ať už 

formy tradiční či netradiční. Může se jednat o hodnocení učitelem z pohledu vztahu 

učitel - žák, školy inspekcí, sebehodnocení školy – tzv. autoevaluace školy. 

Pedagogická evaluace může probíhat na různých úrovních školy. 

 

Předmět pedagogické evaluace 

 Pedagogická evaluace je velmi komplexní a kvalitativně mnohostranný jev. 

Je mnoho oblastí pedagogické reality, které je možné evaluovat a objektivně hodnotit 

pro další zkvalitňování školského systému.  

Klasifikace podle J. Průchy
25

: 

- evaluace vzdělávacích potřeb 

- evaluace vzdělávacích programů 

- evaluace učebnic, didaktických textů 

                                                             
24 Tým řešitelů národního projektu Cesta ke kvalitě. Koordinátor autoevaluace. NIDV, Praha. ISBN 978-80-86956-57-2 

25 PRŮCHA, J. Pedagogická evaluace. 1. vydání. Brno: MU CDV, 1996. 166 s. ISBN 80-210–1333–8 

 



38 

 

- evaluace výuky 

- evaluace edukačního prostředí 

- evaluace vzdělávacích výsledků 

- evaluace vzdělávacích efektů 

- evaluace škol, vzdělávacích institucí 

- evaluace alternativních škol, alternativního vzdělávání 

- evaluace na základě indikátorů vzdělávacího systému 

- evaluace pedagogické vědy 

 

Předmětem pedagogické evaluace předkládané bakalářské práce je evaluace školního 

vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. 

 

3.4 Evaluace školního vzdělávacího programu 

 

Oblast evaluace školního vzdělávacího programu se týká objektivního posouzení 

současného, aktuálního stavu všech oblastí výchovně vzdělávacího procesu. 

Evaluační činnost pak posiluje autonomii škol. Při evaluační činnosti si jednotlivé 

školy vymezují různé cíle, nástroje a kritéria pro vlastní hodnocení a také časový 

harmonogram provádění evaluace. Vlastní evaluační proces však není úkolem pouze 

jedné jediné osoby. Jedná se o složitý proces, na kterém se podílí všechny osoby 

zúčastněné ve výchovně vzdělávacím procesu. Jedná se o členy vedení školy, 

pedagogické pracovníky i žáky. Jestliže chceme u žáků podporovat efektivní učení, 

je zapotřebí, aby do procesu hodnocení byli zapojeni sami žáci a přirozenou cestou 

se naučili objektivně hodnotit výsledky své práce. Hodnocení se v současné době 

vztahuje k očekávaným výstupům a současně k utváření klíčových kompetencí. 

„Úroveň klíčových kompetencí vyjádřená v RVP ZV je stanovena jako výstupní 

kvalita na konci základního vzdělávání, přičemž utváření a rozvíjení těchto 

kompetencí se děje přímo v procesu vzdělávání na dané škole.“
26

 K naplnění 

klíčových kompetencí dochází během celého vzdělávacího procesu na základní škole 

ve všech vzdělávacích oblastech prostřednictvím vyučovacích předmětů a je 

                                                             
26 JEŘÁBEK, J., TUPÝ, J. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání – příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým 

mentálním postižením. VÚP, Praha. 2006 

 



39 

 

podmíněno dosažením očekávaných výstupů, které jsou závazné na konci 9. ročníku 

základního vzdělávání, popřípadě na konci 10. ročníku v základní škole speciální.  

Jako potřebné se jeví vymezení způsobů, pravidel a kritérií pro hodnocení pro celou 

dobu vzdělávání. Pravidla pro hodnocení žáků musí být vytvářena ve spolupráci 

všech učitelů na úrovni ŠVP, a tímto se pro ně stávají závaznými. 

Evaluačním procesem si jednotlivé školy snaží o korekci vlastních výsledků a další 

plánování činnosti. Slabé stránky zjištěné procesem evaluace by pak následně měly 

být zapracovány do školního vzdělávacího programu, který je otevřeným 

dokumentem a jehož výhodou je pružnost a možnost do něj podle potřeb školy 

neustále vstupovat a reagovat tak na aktuální potřeby všech účastníků výchovně 

vzdělávacího procesu.  

Hlavní podmínkou úspěchu ve výchovně vzdělávacím procesu a kvalitního vedení 

žáků k získání klíčových kompetencí je systematická práce, odstraňování nedostatků 

a neustále zlepšování podmínek.  

 

Zájmem každé základní školy by mělo být pravidelné a důsledné sledování a 

posuzování kvality vytvořeného ŠVP a s ním spojené kvality výchovně vzdělávacího 

procesu. Proces vlastního hodnocení musí být prováděn systematicky a pravidelně, 

zjištěné nedostatky a jejich náprava by pak měla být neprodleně zapracována do 

školního vzdělávacího programu školy. V současné době probíhá evaluace 

v jednotlivých školách na různé úrovni. Současná legislativa neupravuje a blíže 

nespecifikuje oblasti a metodický postup vlastního hodnocení ŠVP. Je pak jen na 

řediteli školy, případně spolupráci vedení a koordinátora školního vzdělávacího 

programu, jak k vlastní evaluaci školního vzdělávacího programu přistoupí.  

 

3.4.1 Školní vzdělávací program v souladu s požadavky rámcových 

vzdělávacích programů 

 

Každý nový kurikulární dokument, než je zaveden do praxe, by měl být evaluován, a 

mělo by být ověřeno, zda cíle, které kurikulum nastavilo, jsou realizovatelné. 

Se zavedením ŠVP se učitelé začali učit evaluačním činnostem. Což způsobilo, že 

ověřitelnost výstupů bude možná, až po realizaci celého programu v plné 

délce, tzn., zda cíle a výstupy, které byly nastaveny v RVP ZV a implementovány do 
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ŠVP každé školy byly splněny a jsou realizovatelné. ŠVP je však otevřeným 

dokumentem a to zaručuje možnost změn a úprav podle potřeby a zjištěných 

skutečností, aby byl úspěch školy co možná nejlepší. 

 

V základním vzdělávání není přesně stanoveno, jaké oblasti mají být sledovány při 

evaluaci ŠVP. Pro komplexní zobrazení této problematiky byla využita příručku pro 

mateřské školy (MŠ).  

 

Při hodnocení ŠVP v MŠ jsou sledovány tyto oblasti:
27

 

- Koncepční záměr ŠVP – hodnotíme, zda má vlastní myšlenku, zda obsahuje 

dlouhodobé cíle, zda vyjadřuje, oč škola usiluje, zda obsahuje jasné a 

srozumitelné vzdělávací cíle a záměry, hodnotíme jedinečnost, původnost, 

osobitost programu apod. 

- Vhodnost vzhledem k podmínkám – hodnotíme, zda vychází z analýzy 

podmínek a situace školy, zda je „ušit na míru“ škole, zda využívá možností, 

které nabízí okolní prostředí apod. 

- Pojetí a zpracování vzdělávacího obsahu – hodnotíme obsah kurikulárních 

materiálů, obsahovou i formální kvalitu 

- Formální a obsahové zpracování – hodnotíme, zda je úplný, přehledný 

apod. 

- Otevřenost ŠVP – hodnotíme, zda umožňuje další rozvoj školy a 

zkvalitňování vzdělávání, zda poskytuje prostor pro změny, zda počítá 

s kontakty a okolním životem apod. 

 

 

Každá škola si volí svůj postup pro autoevaluaci sama podle vlastních podmínek, 

možností a zkušeností. 

 

 

K. Rýdl navrhuje například následující postup v procesu autoevuace, který lze 

využít i při hodnocení školních vzdělávacích programů.  

                                                             
27 SMOLÍKOVÁ, K. Autoevaluace mateřské školy. Metodická příručka k vlastnímu hodnocení. VÚP Praha. 2008.  

    ISBN 978-80-87000-22-9 
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1. fáze je fáze motivační – ředitel školy buduje kolektiv pracovníků pro 

autoevaluační činnost  

2. fáze je fáze přípravná – je to fáze, kdy je celý projekt promyšlen, jsou 

stanoveny cíle, pravidla, indikátory, kritéria, spolupráce s odborníky, analýza 

informací   

3. fáze je fáze realizační – konkretizace projektu, revize 

4. fáze je fáze evaluační -  vyhodnocení získaných dat a informací, na základě 

kterých se tvoří evaluační zpráva  

5. fáze je fáze korektivní – evaluační zpráva srovnává dosavadní činnost a 

navrhuje inovativní řešení v různých oblastech
28

 

 

 

3.5  Evaluační nástroje 

Se vznikem nové školské reformy a s potřebou evaluace školních vzdělávacích 

programů se v pedagogickém procesu objevily i nové evaluační nástroje, které se 

zařadily do systému vnitřní kontroly a hodnocení. Dříve byl tento systém realizován 

pouze hospitačními kontrolami nebo různými radami pedagogického sboru. 

Tato omezená nabídka evaluačních nástrojů se již s novou reformou jevila jako 

nedostačující a postupně dle potřeby vznikaly nové evaluační nástroje, pomocí nichž 

je možné evaluaci školních vzdělávacích programů provádět. Ne vždy jsou však tyto 

nástroje dostačující. Školy mají možnost si dále vytvářet nové evaluační nástroje a 

následně je pak aplikovat v praxi.  

 

Nástroje – jejich prostřednictvím můžeme měřit to, co je měřitelné.
29

 Pro získávání 

dat a informací hledáme vhodné nástroje jak kvalitativní, tak kvantitativní. Musí být 

relevantní a ideální se jeví kombinace těchto dvou nástrojů pro dosažení větší 

objektivity. Velmi náročné je získat relevantní měřitelná data. Volbu evaluačního 

nástroje je třeba přizpůsobit vzdělávací nabídce školy tak, aby byla schopna reagovat 

na komplex všech cílů a osobností žáků. 

 

                                                             
28 RÝDL, K. a kol. Sebehodnocení škol.  Praha: Strom, 1998. ISBN 80-86106-04-7. 

29 NEZVALOVÁ, D. Kvalita a její řízení ve škole. Olomouc: PdF UP, 200. ISBN 80-7082-828-5 
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Rýdl uvádí, že za základní předpoklad pro realizaci efektivního autoevaluačního 

procesu můžeme považovat volbu adekvátních evaluačních nástrojů s ohledem na 

rozmanitost všech zamýšlených stavů.
30

 

 

Evaluačním nástrojem rozumíme spolehlivou metodu či techniku sběru dat pro účely 

vlastního hodnocení školy nebo postupy podporující různé fáze evaluačního procesu. 

Mohou jimi být didaktické testy, dotazníky pro žáky, rodiče, učitele, hospitační 

protokoly, různé záznamové listy, kroniky akcí školy, rozhovory se žáky, rodiči, 

nebo metody podporující diskusi, stanovení priorit, směřování rozvoje školy apod.  

Každý evaluační nástroj prochází procesem ověřování. Smyslem tohoto procesu, 

který se v odborné terminologii nazývá standardizace, je získat a následně 

poskytnout uživatelům daného nástroje maximum informací o tom, jak nástroj 

používat a správně interpretovat výsledky. 
31

 

 

 

Vzhledem k tomu, že se evaluační nástroje týkají a realizují ve všech stránkách 

výchovně vzdělávacího procesu, který probíhá ve škole, je potřeba je vybírat velmi 

citlivě a výběrem se přizpůsobit individuálním podmínkám školy. 

 

 

Mezi nejčastěji používané evaluační nástroje pro hodnocení ŠVP patří: 

Dotazník, diskuse, rozhovor, anketa, hospitace, portfolio, myšlenková mapa, 

pozorování, SWOT analýza.  

 

Evaluačních nástrojů můžeme najít celou řadu, ale ne všechny tyto nástroje jsou 

vhodné pro použití na všech druzích základních škol. Nejčastěji používané evaluační 

nástroje jsou uvedeny v následující tabulce.  

 

                                                             
30 RÝDL, K. a kol. Sebehodnocení školy Praha: Strom, 1998. ISBN 80-86106-04-7 
31 www.nuov.cz/ae/evaluacni-nastroje 
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Tabulka č. 1 Nejčastější evaluační nástroje (K. Rýdl, J. Vašťatková, M. 

Prášilová)
32

 

Nejčastěji používané nástroje Popis 

Dotazník Prostředek k získávání informací prostřednictvím 

dotazování osob. Soubor otázek je konstruovaný 

podle kritérií metodologie, předkládá se v písemné 

formě. Široké vyžití interpretace. 

Diskuse Odborná rozprava. Vede k objasnění a řešení 

problémů. Specifickým druhem je panelová diskuse 

(vědecká rozprava). 

Rozhovor Výzkumný prostředek při dotazování. 

Zaznamenáván na magnetofon a později analyzován. 

V kombinaci s písemným dotazníkem. 

Anketa Mínění respondentů o určitých jevech - méně 

rozsáhlý útvar. 

Hospitace Návštěva vyučovací hodiny za účelem poznání stavu 

a úrovně výchovné a vzdělávací práce.  

Portfolio Soubor různých produktů, které dokumentují práci 

respondentů a vývoj za určitý časový úsek. 

Myšlenková mapa Grafické ztvárnění řešeného problému při zachování 

logické posloupnosti od ohniska problému. 

Pozorování Záměrné sledování určitých jevů, osob. Třídí se na  

laboratorní - terénní, přímé - nepřímé, 

standardizované – polostandardizované - 

nestandardizované.  

SWOT analýza S (strog points) - silné stránky, W (weak points) -

slabé stránky, O (opportunities) - vnější příležitosti, 

T (threats) - vnější hrozby. Identifikace kvality 

školy. 

 

 

                                                             
32 RÝDL, K. a kol. Sebehodnocení školy. Praha: Strom, 1998. ISBN 80-86106-04-7 
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Shrnutí: 

Evaluace znamená vyhodnocení nějakého předmětu, projektu, oblasti, to jest získání 

spolehlivých informací o něm, případně i jeho zhodnocení. Jedná se o systematické 

přisouzení hodnoty, stanovení kvality. Evaluaci ve spojitosti se školou lze rozlišovat 

na evaluaci externí (vnější) a interní (vnitřní). Autoevaluace je procesem 

systematického a plánovitého hodnocení stanovených cílů podle předem stanovených 

kritérií. Hodnocení je komplexní činnost přisuzování hodnoty vybraným vnitřním a 

vnějším jevům a procesům. Činnost vyjadřující hodnotové postoje v podobě 

hodnotících soudů. Hodnocení vychází ze subjektivních nebo objektivních hodnot, 

nároků, požadavků a očekávání jako kritérií kvality. 

 

V pedagogickém procesu je evaluace velmi důležitá. Pedagogická evaluace je 

hodnocení školy, které je prováděno pedagogickými pracovníky školy. Jedná se o 

hodnocení, které má svůj systém a jehož cílem je poskytnutí zpětné vazby o kvalitě 

výchovně vzdělávacího procesu jednotlivých škol. Pedagogická evaluace má předem 

daný tzv. evaluační plán a metody, kterými bude pedagogická evaluace dosažena. 

 

Oblast evaluace školního vzdělávacího programu se týká objektivního posouzení 

současného, aktuálního stavu všech oblastí výchovně vzdělávacího procesu. Jedná se 

o složitý proces, na kterém se podílí všechny osoby zúčastněné ve výchovně 

vzdělávacím procesu. Jedná se o členy vedení školy, pedagogické pracovníky i žáky. 

 

Evaluačním nástrojem je spolehlivá metoda či technika sběru dat pro účely 

hodnocení školy nebo postupy podporující různé fáze evaluačního procesu. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Hodnota
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kvalita
http://slovnik.evaluacninastroje.cz/doku.php/hodnota
http://slovnik.evaluacninastroje.cz/doku.php/hodnota
http://slovnik.evaluacninastroje.cz/doku.php/hodnota
http://slovnik.evaluacninastroje.cz/doku.php/kriterium
http://slovnik.evaluacninastroje.cz/doku.php/kvalita
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II. VÝZKUMNÁ ČÁST 

4 CÍL VÝZKUMNÉ ČÁSTI  

Cílem výzkumné části je zmapování problematiky evaluace školních vzdělávacích 

programů na jednotlivých typech základních škol a zmapování konkrétních 

problémů, které jsou s problematikou evaluace spojeny. Tato problematika úzce 

souvisí s celkovou evaluací školy 

 

Vzhledem k tomu, že jednotlivé typy základních škol se potýkají s různými 

problémy, s různým spektrem žáků a s tím spojených rozdílných podmínek a 

možností škol, zaměřuje se výzkum na tyto konkrétní problémy a srovnává zde 

problematiku evaluace školního vzdělávacího programu vytvořeného podle 

Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, Rámcového 

vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s přílohou upravující vzdělávání 

žáků s lehkým mentálním postižením a Rámcového vzdělávacího programu pro 

základní školu speciální.  

 

Dalším cílem je zjištění, zda mají školy k dispozici dostatek evaluačních nástrojů a 

jaké evaluační nástroje při své práci využívají nejčastěji. Záměrem práce je vytvoření 

přehledu doporučovaného obsahu evaluace. Tento přehled bude praktickým 

výstupem bakalářské práce. Ze získaných výsledků bude vytvořen návod, postup, 

jakým způsobem je možné zkvalitnit evaluaci školního vzdělávacího programu. Ve 

výzkumné části práce budou mapovány potřeby a individuální zvláštnosti při 

hodnocení ŠVP vytvořeného podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání, Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s přílohou 

upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením a Rámcového 

vzdělávacího programu pro základní školu speciální. 
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4.1 Hypotézy 

 

Hlavní hypotézy: 

H1: Školy, které vzdělávají žáky podle ŠVP vytvořeného dle RVP ZV hodnotí 

v rámci evaluace ŠVP jiné oblasti než školy, vzdělávající žáky podle ŠVP 

vytvořeného podle RVP ZV – LMP a RVP ZŠS. 

 

H2: Školy, které vzdělávají žáky podle ŠVP vytvořeného dle RVP ZV používají 

rozdílné druhy evaluačních nástrojů pro evaluaci ŠVP než školy, vzdělávající žáky 

podle ŠVP vytvořeného dle RVP ZV – LMP a RVP ZŠS. 

 

Pracovní hypotézy: 

PH1: Školy, které vzdělávají žáky podle ŠVP vytvořeného dle RVP ZŠS využívají 

méně evaluačních nástrojů než školy vzdělávající žáky podle ŠVP vytvořeného podle 

RVP ZV. 

 

PH2: Školy, které vzdělávají žáky podle ŠVP vytvořeného dle RVP ZŠS získávají 

většinou evaluační nástroje vlastní výrobou na rozdíl od škol, které vzdělávají žáky 

podle ŠVP vytvořeného dle RVP ZV. 

 

PH3: Školy, které vzdělávají žáky podle ŠVP vytvořeného dle RVP ZŠS považují 

většinou evaluační nástroje pro hodnocení ŠVP, které mají k dispozici, za 

nedostačující na rozdíl od škol, které vzdělávají žáky podle ŠVP vytvořeného dle 

RVP ZV. 

 

 

4.2 Průběh průzkumu 

Jedná se o srovnávací výzkum, který byl proveden v rámci České republiky. Výzkum 

byl zpracován kvantitativní metodou a cílem bylo zmapovat problematiku evaluace 

školních vzdělávacích programů v základním vzdělávání.  
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Pilotní výzkum  

V rámci pilotního výzkumu bylo v červnu 2011 provedeno zkusné měření na třech 

základních školách v Teplicích. Bylo zjištěno, že danou problematikou je potřeba 

hlouběji se zabývat. V rámci evaluace školního vzdělávacího programu jsou rozdíly 

ve formě zpracování hodnocení, ve vlastním hodnocení, v hodnotících oblastech i 

v používaných evaluačních nástrojích.    

 

Hlavní výzkum 

Zvolenou metodou získávání dat je dotazníkový srovnávací výzkum. Všechna 

sebraná data jsou anonymní, jediným kritériem pro rozdělení dat do skupin je typ 

základní školy – typ školního vzdělávacího programu, podle kterého jsou žáci 

na konkrétních vybraných školách vzděláváni. Jedná se o základní školy vzdělávající 

žáky podle školního vzdělávacího programu vytvořeného podle RVP ZV,              

RVP ZV – LMP, RVP ZŠS 

 

 

4.3 Popis zkoumaného vzorku 

Jako cílový soubor byly náhodným výběrem vybrány různé základní školy v rámci 

České republiky. Tyto školy byly osloveny s žádostí o vyplnění dotazníku, který je 

přiložen jako příloha A.   

 

Základní soubor, na němž jsou prováděna zobecnění, jsou pedagogičtí pracovníci 

vybraných základních škol v České republice. V rámci hlavního výzkumu byli 

osloveni vedoucí pracovníci a pedagogičtí pracovníci několika základních škol, 

základních škol praktických a základních škol speciálních. Výběr oslovených 

respondentů probíhal prostým náhodným výběrem - technikou losování, která 

zaručila, aby každá škola měla stejnou možnost být zařazena do výběru. Jednotlivé 

školy byly očíslovány a výběr byl pak proveden losováním náhodných čísel. Počet 

zastoupených respondentů splňuje všechna kritéria validity. 
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Oslovení respondenti byli vybíráni podle předem stanovených kritérií: 

 základní škola působící na území ČR 

 základní škola, která vzdělává žáky podle školního vzdělávacího 

programu vytvořeného podle Rámcového vzdělávacího programu pro 

základní vzdělávání nebo Rámcového vzdělávacího programu pro 

základní vzdělávání s přílohou pro žáky s lehkým mentálním postižením 

nebo Rámcového vzdělávacího programu pro základní školu speciální 

 

Celkem bylo rozdáno 40 dotazníků a jejich celková návratnost byla 83 %. Cílový 

soubor tvoří celkem 15 základních škol vzdělávajících žáky podle školního 

vzdělávacího programu vytvořeného podle Rámcového vzdělávacího programu pro 

základní vzdělávání, 18 základních škol vzdělávajících žáky podle školního 

vzdělávacího programu vytvořeného podle Rámcového vzdělávacího programu pro 

základní vzdělávání s přílohou pro žáky s lehkým mentálním postižením a 

11 základních škol vzdělávajících žáky podle školního vzdělávacího programu 

vytvořeného podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní školu speciální.  

V cílovém souboru bylo 11 základních škol vzdělávajících žáky podle ŠVP 

vytvořeného podle více druhů rámcových vzdělávacích programů pro základní 

vzdělávání.   

 

Dotazník vyplnilo 15 ředitelů základních škol, 8 zástupců ředitelů základních škol a 

10 pedagogických pracovníků. 3 pedagogičtí pracovníci byli současně i koordinátoři 

ŠVP.  

 

4.4 Použité metody 

 

Metody – představují cesty, způsoby, jimiž zjišťujeme fakta, jevy a jejich 

souvislosti.  

K průzkumu byly použity tyto metody: 

 Analýza spisové dokumentace 

 Nestandardizovaný dotazník 
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4.4.1 Technika sběru dat  

Technikou sběru dat je dotazníkový průzkum pomocí dotazníku, který je uveden 

v příloze A. Dotazník byl sestaven pouze pro potřebu tohoto výzkumu. Dotazník 

obsahuje celkem 18 otázek. Otázky jsou formulovány jako uzavřené, polootevřené a 

dichotomické. Dotazník byl sestaven tak, aby jeho vyplnění nebylo pro 

dotazovaného respondenta příliš náročné a přesto měly dotazníkové otázky 

vypovídající hodnotu. Na polootevřené otázky respondenti odpovídali na položenou 

otázku výběrem některé z nabízených alternativ a zároveň měli možnost se k ní dále 

slovy vyjádřit. Dále byly pokládány otázky uzavřené, u kterých respondenti vybírali 

jen z několika předložených alternativ. Posledním typem otázek byly otázky 

dichotomické. Tyto otázky umožňovaly pouze možnosti odpovědi Ano/Ne. Dále 

dotazník obsahoval otázky výběrové a výčtové.  

 

Tabulka č. 2:  Dotazník – přehled položek (verze pro textovou část bakalářské 

práce) 

1 Identifikační otázka – ŠVP vytvořený podle RVP ZV, RVP ZV – LMP, RVP ZŠS  

2 Obsah ŠVP 

3 Struktura ŠVP 

4 Hodnotící oblasti ŠVP  

 Podpora integrovaného vzdělávání 

 Formální zpracování ŠVP 

 Otevřenost a funkčnost ŠVP 

5 Ověřitelnost očekávaných výstupů ŠVP 

6 Evaluační nástroje ŠVP 

7 Dostatečnost evaluačních nástrojů 

8 Podíl pedagogických pracovníků na hodnocení ŠVP 

9 Pravidelnost hodnocení ŠVP 

10 Shromažďování námětů na aktualizaci ŠVP 

11 Čím se evaluace zabývá 

 Návaznost tematických plánů 

 Reálnost tematických plánů 

 Soulad s poznatky moderní pedagogiky 

 Využívání individuálního přístupu k žákům 



50 

 

12 Evaluace ŠVP a spolupráce s rodiči 

 Zapojování rodičů do hodnocení ŠVP 

 Podpora rodičů v angažovanosti v životě školy 

13 Evaluace ŠVP a výsledky vzdělávání žáků 

 Osvojitelnost znalostí a dovedností požadovaných v ŠVP 

 Rozvinutí klíčových kompetencí žáků dle ŠVP 

14 Druhy evaluačních nástrojů 

15 Možnosti získávání evaluačních nástrojů 

16 Dostatečnost/nedostatečnost evaluačních nástrojů 

17 Kdo se podílí na hodnocení školy 

18 Identifikační otázka – dotazník vyplnil(a) 

Úplné znění dotazníku příloha A. 

 

4.4.2 Způsob zpracování dat 

Data byla vyhodnocena procentuálně a vzhledem k počtu respondentů, který 

nepřekračuje 100, byly výsledky zaokrouhleny na celá čísla. Otázky č. 14, 15 a 17 

nejsou hodnoceny procentuálně, pouze počtem odpovědí a jejich výčtem. Otázky 

č. 1, 2, 3, 7, 13, 14, 16 byly hodnoceny jako srovnání dle druhu vytvořeného ŠVP, 

otázky č. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18 byly vyhodnoceny celkově, bez omezení 

druhu ŠVP.  Primární data byla zpracována formou tabulek a grafů při zachování 

stávající struktury dotazníku. Grafické hodnocení jednotlivých otázek je uvedeno 

v příloze B. 
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4.5 Získaná data a jejich interpretace 

Identifikační otázka 

Otázka byla stanovena jako kritérium pro rozdělení dotazníků do tří skupin, které 

budou v rámci dotazníkového šetření zkoumány a srovnávány. 

 

Tabulka 3: Procentuální rozložení cílového souboru  

  

Celkový počet 

vzdělávacích 

programů 

ŠVP  

(RVP ZV) 

ŠVP  

(RVP ZV – LMP) 

ŠVP  

(RVP ZŠS) 

Celkový počet 

vzdělávacích 

programů 

44 15 18 11 

% rozložení 100 34 41 25 

 

Zdroj: vlastní průzkum. 

 

Obr. 1 
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Otázka číslo 2 

Otázka se věnuje problematice, zda jednotlivým školám vyhovuje obsah školního 

vzdělávacího programu vytvořeného podle RVP. Tato otázka byla pro srovnání dat 

zpracována a odpovědi tříděny podle druhu školního vzdělávacího programu. Zda 

byl ŠVP vytvořen podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání, dle přílohy pro žáky s lehkým mentálním postižením či rámcového 

vzdělávacího programu pro základní školu speciální. Grafické znázornění této otázky 

je uvedeno v příloze B I. 

 

Tabulka č. 4: Obsah školního vzdělávacího programu 

% 

ŠVP 

(RVP ZV) 

ŠVP 

(RVP ZV – LMP) 

ŠVP 

(RVP ZŠS) 

ANO 53 17 9 

SPÍŠE ANO 40 55 18 

SPÍŠE NE 7 28 73 

NE 0 0 0 

 

  Zdroj: vlastní průzkum. 

 

Dílčí závěr: 

Dle výše uvedené tabulky vyplývá, že nejvíce vyhovuje obsah školám, které mají 

vytvořený školní vzdělávací program dle RVP ZV a nejméně vyhovuje obsah 

školního vzdělávacího programu školám, které mají vytvořený školní vzdělávací 

program podle RVP ZŠS. Důvody, proč dotázaným respondentům ŠVP nevyhovuje, 

byly příliš náročné výstupy vymezené RVP ZV – přílohy pro žáky s lehkým 

mentálním postižením, učivo je pro žáky příliš náročné (RVP ZV – LMP, RVP ZŠS), 

školy si dále stěžovaly na komplikovaný postup začlenění např. průřezových témat, 

u žáků vzdělávaných podle ŠVP vytvořených dle RVP ZŠS. Školy často 

zdůrazňovaly, že žáci mají individuální zdravotní postižení a nerovnoměrný vývoj, 

většinou je pak nutnost vzdělávat žáka podle individuálně vzdělávacího plánu, 

hlavně u žáků s těžkým mentálním postižením pak obsah ŠVP neodpovídá jejich 

speciálním vzdělávacím potřebám.  
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Otázka číslo 3 

Otázka číslo tři se věnovala problematice struktury školního vzdělávacího programu. 

Tato otázka byla opět pro srovnání dat zpracována a odpovědi tříděny podle druhu 

školního vzdělávacího programu. Zda byl ŠVP vytvořen podle 

Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, dle přílohy pro žáky 

s lehkým mentálním postižením či rámcového vzdělávacího programu pro základní 

školu speciální. Grafické znázornění této otázky je uvedeno v příloze B II.  

 

Tabulka č. 5: Struktura školního vzdělávacího programu 

% 

ŠVP  

(RVP ZV) 

ŠVP 

(RVP ZV – LMP) 

ŠVP 

(RVP ZŠS) 

ANO 60 11 18 

SPÍŠE ANO 40 55 37 

SPÍŠE NE 0 28 27 

NE 0 6 18 

 

  Zdroj: vlastní průzkum. 

 

Dílčí závěr: 

Dle výše uvedené tabulky vyplývá, že nejvíce struktura vyhovuje opět školám, které 

mají vytvořený školní vzdělávací program dle RVP ZV a nejméně podle zjištěných 

dat vyhovuje struktura školního vzdělávacího programu školám, které mají 

vytvořený školní vzdělávací program podle RVP ZŠS.  

Jednotliví respondenti uváděli jako důvod, proč jim nevyhovuje struktura školního 

vzdělávacího programu, že zařazení některých okruhů průřezových témat je náročné, 

jejichž odučení je pak spíše formální záležitost. Školy si pak dále stěžovaly na 

problematiku přizpůsobivosti učiva žákům, kteří byli na školu nově zařazeni a byli 

dříve vzděláváni podle jiného ŠVP. Dle názoru některých základních škol by 

struktura ŠVP měla být jednodušší a operativnější.  
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Otázky číslo 4, 5 

Otázky číslo čtyři a pět, byly sjednoceny do jednoho funkčního celku a byly 

hodnoceny a graficky zpracovány dohromady. Otázky se věnovaly oblastem, kterými 

se školy při evaluaci zabývají / nezabývají. Jednalo se konkrétně o podporu 

integrovaného vzdělávání, formálnost zpracování školního vzdělávacího programu, 

otevřenost a funkčnost školního vzdělávacího programu, ověřitelnost očekávaných 

výstupů. Grafické znázornění této otázky je uvedeno v příloze B III.  

 

Tabulka č. 6: Oblasti evaluace 

% 

Podpora 

integrovaného 

vzdělávání 

Formální 

zpracování 

ŠVP 

Otevřenost a 

funkčnost 

ŠVP 

Ověřitelnost 

očekávaných 

výstupů ŠVP 

ANO 45 48 64 64 

NE 55 52 36 36 

Zdroj: vlastní průzkum. 

 

Dílčí závěr: 

Dle získaných dat vyplývá, že podpoře integrovaného vzdělávání se věnuje 45 % 

dotázaných respondentů a 55 % dotázaných respondentů se této oblasti při vlastním 

hodnocení školního vzdělávacího programu vůbec nevěnuje. V oblasti podpory 

integrovaného vzdělávání se dotázaní respondenti zabývají konkrétně provázaností 

individuálně vzdělávacích plánů a ŠVP, problematikou individuálně vzdělávacích 

plánů dle zdravotního postižení žáků, pravidelnou kontrolou plnění průřezových 

témat a jejich začleněním do výuky, využíváním práce asistentů pedagoga, rozsahem 

a dalším vzděláváním, metodami a formami práce žáků. 

Formálním zpracováním ŠVP se zabývá při vlastním hodnocení ŠVP 48 % 

dotázaných respondentů, 52 % dotázaný respondentů uvedlo, že se během hodnocení 

ŠVP formálním zpracování nezabývá. V oblasti formálního zpracování školního 

vzdělávacího programu se dotázaní respondenti zabývají kontrolou návaznosti a 

vhodnosti učiva, průběžnými úpravami tematických plánů a vzdělávacích oblastí,  

komplexností, návazností, grafickou úpravou a využitelností, jednotnou úpravou, 

úplností a přehledností.  
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Další oblastí, kterou dotázaní respondenti hodnotili, byla otevřenost a funkčnost 

školního vzdělávacího programu. 64 % dotázaných respondentů uvedlo, že se při 

hodnocení zabývá otevřeností a funkčností ŠVP, 36 % dotázaných se touto 

problematikou nezabývá. V této oblasti se dotázaní zabývají změnami ŠVP dle 

potřeb i změnami učebnic, dotázaní uvádí, že ŠVP je k nahlédnutí rodičům i 

veřejnosti, po projednání lze provádět změny – přesuny učiva mezi ročníky, 

obměňovat učivo v návaznosti na výstupy, spoluprací s rodiči. 64 % dotázaných 

respondentů uvedlo, že se během hodnocení ŠVP zabývá ověřitelností očekávaných 

výstupů a 36 % dotázaných se ověřitelností očekávaných výstupů ŠVP nezabývá.  

 

Otázky číslo čtyři a pět jsou v dotazníku formulovány tak, aby potvrdily / vyvrátily 

stanovenou hypotézu H1 – „Školy, které vzdělávají žáky podle ŠVP vytvořeného dle 

RVP ZV hodnotí v rámci evaluace ŠVP jiné oblasti, než školy vzdělávající žáky 

podle ŠVP vytvořeného podle RVP ZV – LMP a RVP ZŠS“. Pro potřebu potvrzení 

či vyvrácení hypotézy byla získaná data dále tříděná podle toho, zda daní respondenti 

vzdělávají žáky podle ŠVP vytvořeného podle RVP ZV, RVP ZV – LMP nebo RVP 

ZŠS. Získaná data jsou uvedena v tabulce číslo 7. 

 

Tabulka č. 7: Oblasti evaluace – ŠVP (RVP ZV), ŠVP(RVP ZV – LMP), ŠVP 

(RVP ZŠS) 

Podpora 

integrovaného 

vzdělávání 

% 

ŠVP  

(RVP ZV) 

ŠVP  

(RVP ZV – LMP) 

ŠVP 

(RVP ZŠS) 

ANO 47 56 18 

NE 53 44 82 

Formální 

zpracování 

ŠVP 

% 

ŠVP  

(RVP ZV) 

ŠVP  

(RVP ZV – LMP) 

ŠVP 

(RVP ZŠS) 

ANO 47 33 55 

NE 53 67 45 

Otevřenost a 

funkčnost ŠVP 

% 

ŠVP  

(RVP ZV) 

ŠVP  

(RVP ZV – LMP) 

ŠVP 

(RVP ZŠS) 

ANO 67 61 82 

NE 33 39 18 
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Ověřitelnost 

očekávaných 

výstupů ŠVP 

% 

ŠVP  

(RVP ZV) 

ŠVP  

(RVP ZV – LMP) 

ŠVP 

(RVP ZŠS) 

ANO 80 72 55 

NE 20 28 45 
 

Zdroj: vlastní průzkum 

 

Otázka číslo 6 

Otázka číslo 6 se zabývá evaluačními nástroji pro hodnocení podmínek školy, které 

jsou používány dotázanými respondenty. Grafické znázornění této otázky je uvedeno 

v příloze B IV. 

 

Tabulka č. 8: Evaluační nástroje pro hodnocení podmínek školy 

   

Řízené 

rozhovory 

Strukturované 

moderované 

skupinové 

diskuse 

Jiné školní 

dokumentace 
Dotazníky  Jiné  

% 36 14 32 55 2 

 

Zdroj: vlastní průzkum. 

 

Dílčí závěr: 

Z uvedené tabulky vyplývá, že 36 % dotázaných respondentů využívá pro hodnocení 

školy řízené rozhovory, 14 % dotázaných využívá strukturované moderované 

skupinové diskuse, 32 % jiné školní dokumentace a 2 % dotázaných využívá jiné 

evaluační nástroje pro hodnocení podmínek školy. Jako jiné evaluační nástroje pro 

hodnocení podmínek školy někteří dotázaní respondenti uvedli diagnostické 

prověrky, SWOT analýzu, diskuse a ankety, hospitace, pozorování, individuálně 

vzdělávací plány a hodnocení třídních plánů.  
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Otázka číslo šest je v dotazníku formulována tak, aby potvrdila / vyvrátila 

stanovenou hypotézu H2 – „Školy, které vzdělávají žáky podle ŠVP vytvořeného dle 

RVP ZV používají rozdílné druhy evaluačních nástrojů pro evaluaci ŠVP než školy 

vzdělávající žáky podle ŠVP vytvořeného dle RVP ZV – LMP a RVP ZŠS“. 

Pro potřebu potvrzení či vyvrácení hypotézy byla získaná data dále tříděná podle 

toho, zda daní respondenti vzdělávají žáky podle ŠVP vytvořeného dle RVP ZV, 

RVP ZV – LMP nebo RVP ZŠS. Získaná data jsou uvedena v tabulce číslo 9 a 

nejsou zpracována procentuálně, hodnoty vyjádřené v tabulce udávají počet 

odpovědí jednotlivých respondentů. 

 

Tabulka č. 9: Evaluační nástroje pro hodnocení podmínek školy – ŠVP (RVP ZV), 

ŠVP (RVP ZV – LMP), ŠVP(RVP ZŠS) 

   

ŠVP  

(RVP ZV) 

ŠVP  

(RVP ZV – LMP) 

ŠVP 

(RVP ZŠS) 

Řízené rozhovory 12 13 4 

Strukturované 

moderované 

skupinové 

diskuse 

6 2 0 

Jiné školní 

dokumentace 
6 9 7 

Dotazníky 14 16 6 

Jiné 2 3 3 
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Otázka číslo 7 

Otázka číslo sedm se zabývá dostatkem či nedostatkem evaluačních nástrojů k 

ověřování ŠVP. Tato otázka byla opět pro srovnání dat zpracována a odpovědi 

tříděny podle druhu školního vzdělávacího programu. Zda byl ŠVP vytvořen podle 

Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, dle přílohy pro žáky 

s lehkým mentálním postižením či rámcového pro základní školu speciální. Grafické 

znázornění této otázky je uvedeno v příloze B V.  

 

Tabulka č. 10: Dostatek / nedostatek evaluačních nástrojů ověřování ŠVP 

% 

ŠVP 

(RVP ZV) 

ŠVP 

(RVP ZV – LMP) 

ŠVP  

(RVP ZŠS) 

ANO 93 78 18 

NE 7 22 82 

 

Zdroj: vlastní průzkum. 

 

 

Dílčí závěr: 

Z výše uvedených dat vyplývá, že 93 % dotázaných respondentů, vzdělávajících 

žáky podle RVP ZV uvádí, že má dostatek evaluačních nástrojů pro ověřování ŠVP.  

7 % dotázaných respondentů vzdělávajících žáky podle ŠVP vytvořeného dle RVP 

ZV uvedlo, že má nedostatek evaluačních nástrojů. 78 % dotázaných respondentů 

vzdělávajících žáky dle ŠVP vytvořeného dle RVP ZV – příloha pro žáky s lehkým 

mentálním postižením uvedlo, že má k dispozici dostatek evaluačních nástrojů pro 

ověřování ŠVP, 22  % dotázaných respondentů uvedlo, že má nedostatek evaluačních 

nástrojů. 18 % dotázaných respondentů vzdělávajících žáky dle ŠVP vytvořeného dle 

RVP pro ZŠS uvedlo, že má dostatek evaluačních nástrojů pro ověřování ŠVP a 

82 % dotázaných nemá dostatek evaluačních nástrojů pro ověřování ŠVP. Zde je 

patrný velký propad oproti školám, které vyučují žáky podle ŠVP vytvořených dle 

RVP ZV  a RVP ZV – přílohy pro žáky s lehkým mentálním postižením.  
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Otázka číslo 8, 9, 10 

Otázky číslo osm, devět a deset, byly sjednoceny do jednoho funkčního celku a byly 

hodnoceny a graficky zpracovány dohromady. Otázky se věnovaly problematice, zda 

se podílí na hodnocení ŠVP všichni pedagogové školy, zda probíhá hodnocení ŠVP 

pravidelně a zda jsou náměty na aktualizaci ŠVP shromažďovány průběžně. Grafické 

znázornění této otázky je uvedeno v příloze B VI. 

 

Tabulka č. 11: Podíl pedagogů na hodnocení školy, pravidelnost hodnocení ŠVP a 

průběžné shromažďování námětů na aktualizaci ŠVP 

% 

Hodnocení ŠVP 

pedagogickými 

pracovníky 

Pravidelnost 

hodnocení ŠVP 

Průběžné 

shromažďování 

námětů k ŠVP 

ANO 59 59 57 

NE 41 41 43 

Zdroj: vlastní průzkum. 

 

Dílčí závěr: 

Dle výše uvedených dat vyplývá, že u 59 % dotázaných respondentů probíhá 

hodnocení ŠVP všemi pedagogickými pracovníky školy, u 41 % dotázaných se 

nepodílí všichni pedagogičtí pracovníci školy na hodnocení školy. 59 % dotázaných 

respondentů uvedlo, že hodnotí ŠVP pravidelně, 41 % dotázaných respondentů 

pravidelně ŠVP nehodnotí. Na otázku jak často hodnotí dotázaní respondenti ŠVP, 

odpovídali dotázaní respondenti čtvrtletně, pololetně, jedenkrát za rok nebo podle 

potřeby. 57 % dotázaných průběžně shromažďuje náměty k ŠVP, 43 % dotázaných 

respondentů náměty k hodnocení ŠVP průběžně neshromažďuje. Na otázku „Jak 

často shromažďujete náměty k ŠVP?“ odpověděli dotázaní respondenti podle 

potřeby, čtvrtletně, pololetně či ročně. 
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Otázka číslo 11 

Otázka číslo jedenáct se vztahuje k oblastem, kterými se dotázaní zabývají v rámci 

evaluace ŠVP. Konkrétně se jedná o návaznost tematických / učebních plánů 

jednotlivých předmětů ze vzdělávacího programu, reálnost tematických / učebních 

plánů, zda jsou funkční, tj. jestli respektují dané podmínky vzdělávání (materiální, 

lidské zdroje, demografické podmínky), zda jsou cíle výukových hodin v souladu 

s moderními poznatky pedagogiky a jestli vyžívají individuálního přístupu k žákům 

ze strany pedagogů (obsah, metody, tempo učení). Grafické znázornění této otázky je 

uvedeno v příloze B VII.  

 

Tabulka č. 12: Oblasti hodnocení ŠVP – návaznost tematických / učebních plánů, 

reálnost tematických / učebních plánů, soulad cíle výukových hodin a moderní 

pedagogiky, využití individuálního přístupu 

 

% 

Návaznost 

tematických / 

učebních 

plánů 

Reálnost 

tematických / 

učebních 

plánů 

Soulad cíle 

výukových hodin a 

moderní 

pedagogiky 

Využití 

individuálního 

přístupu 

ANO 97 100 85 91 

NE 3 0 15 7 
Zdroj: vlastní průzkum. 

 

Dílčí závěr: 

Dle výše uvedených dat vyplývá, že návazností tematických/učebních plánů se při 

hodnocení zabývá 97 % dotázaných respondentů, 3 % dotázaných respondentů se 

návazností tematických / učebních plánů nezabývá. Reálností tematických / učebních 

plánů se zabývá 100 % dotázaných respondentů. Souladem cíle výukových hodin a 

moderní pedagogiky se zabývá 85 % dotázaných respondentů, 15 % dotázaných 

respondentů se touto oblastí nezabývá. Využitím individuálního přístupu se při 

hodnocení ŠVP zabývá 91 % dotázaných respondentů, 7 % dotázaných respondentů 

se využitím individuálního přístupu při hodnocení ŠVP nezabývá. Konkrétní 

způsoby individuálního přístupu specifikovali dotázaní respondenti jako tempo 

osvojování, metody, vypracování plánu rozvoje žáka, individuální vzdělávací plány, 

využití asistentů pedagoga, individuální přístup ke stanovení rozsahu učiva, 
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doučování, využití kompenzačních pomůcek, vzájemnou komunikací žáků i učitelů, 

akceptaci věkových zvláštností a speciálních vzdělávacích potřeb žáků, u žáků se 

zdravotním postižením jsou voleny konkrétní speciálně pedagogické metody a formy 

(globální čtení, piktogramy, nácvik jemné motoriky, canisterapie). 

 

Otázka číslo jedenáct je v dotazníku formulována tak, aby potvrdila / vyvrátila 

stanovenou hypotézu H1 – „Školy, které vzdělávají žáky podle ŠVP vytvořeného dle 

RVP ZV hodnotí v rámci evaluace ŠVP jiné oblasti než školy, vzdělávající žáky 

podle ŠVP vytvořeného podle RVP ZV – LMP a RVP ZŠS“. Pro potřebu potvrzení 

či vyvrácení hypotézy byla získaná data dále tříděná podle toho, zda daní respondenti 

vzdělávají žáky podle ŠVP vytvořeného podle RVP ZV, RVP ZV – LMP nebo RVP 

ZŠS. Získaná data jsou uvedena v tabulce číslo 13. 

 

Tabulka č. 13: Oblasti hodnocení ŠVP – návaznost tematických / učebních plánů, 

reálnost tematických / učebních plánů, soulad cíle výukových hodin a moderní 

pedagogiky, využití individuálního přístupu – ŠVP (RVP ZV), ŠVP (RVP ZV –

 LMP), ŠVP (RVP ZŠS) 

Návaznost 

tematických 

učebních 

plánů 

% 

ŠVP 

(RVP ZV) 

ŠVP 

(RVP – ZV LMP) 

ŠVP 

(RVP ZŠS) 

ANO 100 94 91 

NE 0 6 9 

Reálnost 

tematických / 

učebních 

plánů 

% 

ŠVP 

(RVP ZV) 

ŠVP 

(RVP – ZV LMP) 

ŠVP 

(RVP ZŠS) 

ANO 100 100 100 

NE 0 0 0 

Soulad cíle 

výukových 

hodin a 

moderní 

pedagogiky 

% 

ŠVP 

(RVP ZV) 

ŠVP 

(RVP – ZV LMP) 

ŠVP 

(RVP ZŠS) 

ANO 87 89 73 

NE 13 11 27 
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Využití 

individuálního 

přístupu 

% 

ŠVP 

(RVP ZV) 

ŠVP 

(RVP – ZV LMP) 

ŠVP 

(RVP ZŠS) 

ANO 80 94 91 

NE 20 6 9 

 

Zdroj: vlastní průzkum. 

 

Otázka číslo 12 

Otázka číslo dvanáct se zabývá evaluací ŠVP  a spoluprácí s rodiči žáků. Otázka je 

rozdělena na dvě podotázky. První podotázka se zabývá zapojováním rodičů do 

hodnocení ŠVP. Druhá se pak zabývá podporou rodičů žáků školy, zda se angažují 

v životě školy. Grafické znázornění této otázky je uvedeno v příloze B VIII.  

 

Tabulka č. 14: Evaluace ŠVP – zapojení a spolupráce s rodiči žáků (zapojování 

rodičů do hodnocení ŠVP, podpora rodičů žáků školy, jejich angažovanost v životě 

školy). 

% 

Zapojení rodičů do 

hodnocení ŠVP 

Podpora rodičů v 

angažovanosti v životě 

školy 

ANO 24 94 

NE 76 6 

 

Zdroj: vlastní průzkum. 

 

Dílčí závěr: 

Z výše uvedených dat vyplývá, že 24 % dotázaných respondentů zapojuje do 

hodnocení ŠVP rodiče žáků, např. formou dotazníků, individuálních pohovorů, 

prostřednictvím třídních schůzek. 76 % dotázaných respondentů rodiče do hodnocení 

ŠVP nezapojuje. Dotázaní respondenti zapojují rodiče do hodnocení školy např. 

formou dotazníků, individuálních pohovorů, prostřednictvím třídních schůzek. 94 % 

dotázaných respondentů podporuje rodiče žáků v angažovanosti v životě školy, 6 % 

dotázaných respondentů nepodporuje rodiče v angažovanosti v životě školy. 

Dotázaní respondenti podporují rodiče v angažovanosti v životě školy formou volby 

do školské rady, možností kdykoliv navštívit školu a sdělit své požadavky, 



63 

 

společnými akcemi rodičů a žáků, konzultačními dny, možností individuálních 

pohovorů, účastí na „Dnech otevřených dveří“, oslavách, prezentacích školy, účastí 

rodičů při výuce, účast v krátkodobých či dlouhodobých projektech. 6 % dotázaných 

respondentů nepodporuje rodiče v angažovanosti v životě školy. 

 

Otázka číslo dvanáct je v dotazníku formulována tak, aby potvrdila / vyvrátila 

stanovenou hypotézu H1 – „Školy, které vzdělávají žáky podle ŠVP vytvořeného dle 

RVP ZV hodnotí v rámci evaluace ŠVP jiné oblasti než školy, vzdělávající žáky 

podle ŠVP vytvořeného podle RVP ZV – LMP a RVP ZŠS“. Pro potřebu potvrzení 

či vyvrácení hypotézy byla získaná data dále tříděna podle toho, zda daní respondenti 

vzdělávají žáky podle ŠVP vytvořeného podle RVP ZV, RVP ZV – LMP nebo RVP 

ZŠS. Získaná data jsou uvedena v tabulce číslo 15. 

 

Tabulka č. 15: Evaluace ŠVP – zapojení a spolupráce s rodiči žáků (zapojování 

rodičů do hodnocení ŠVP, podpora rodičů žáků školy, aby se angažovali v životě 

školy).  ŠVP (RVP  ZV), ŠVP (RVP ZV – LMP), ŠVP (RVP ZŠS) 

 

Zapojování 

rodičů do 

hodnocení ŠVP 

% 

ŠVP  

(RVP ZV) 

ŠVP 

(RVP ZV - LMP) 

ŠVP  

(RVP ZŠS) 

ANO 33 33 0 

NE 67 37 100 

Podpora rodičů 

v angažovanosti 

v životě školy 

% 

ŠVP  

(RVP ZV) 

ŠVP 

(RVP ZV - LMP) 

ŠVP  

(RVP ZŠS) 

ANO 100 100 100 

NE 0 0 0 
  

Zdroj: vlastní průzkum. 
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Otázka číslo 13 

Otázka číslo třináct se zabývá evaluací ŠVP  a výsledky vzdělávání žáků. Konkrétně 

se tato otázka zabývá tím, zda mají žáci osvojené znalosti a dovednosti požadované 

v ŠVP a zda mají žáci rozvinuté klíčové kompetence dle ŠVP odpovídající danému 

stupni školy. Tato otázka byla pro srovnání dat zpracována a odpovědi tříděny podle 

druhu školního vzdělávacího programu. Zda byl vytvořen podle Rámcového 

vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, dle přílohy pro žáky s lehkým 

mentálním postižením či Rámcového pro základní školu speciální. Grafické 

znázornění této otázky je uvedeno v příloze B IX. 

 

Tabulka č. 16: Evaluace ŠVP a výsledky vzdělávání žáků (osvojení znalostí, 

dovedností a rozvinutí klíčových kompetencí dle ŠVP) 

 

ZNALOSTI A 

DOVEDNOSTI 

 % 

ŠVP  

(RVP ZV) 

ŠVP 

(RVP ZV – LMP) 

ŠVP 

(RVP ZŠS) 

ANO 93 89 55 

NE 7 11 45 

KLÍČOVÉ 

KOMPETENCE 

 % 

ŠVP  

(RVP ZV) 

ŠVP 

(RVP ZV – LMP) 

ŠVP 

(RVP ZV – LMP) 

ANO 87 67 36 

NE 13 33 64 

 

 Zdroj: vlastní průzkum. 

 

Dílčí závěr: 

Dle výše uvedených dat vyplývá, že 93 % dotázaných respondentů vzdělávajících 

žáky dle  ŠVP vytvořeného podle RVP ZV hodnotí v rámci evaluace ŠVP osvojení 

znalostí a dovedností požadovaných v ŠVP. 7 % dotázaných respondentů z této 

skupiny nehodnotí v rámci evaluace ŠVP osvojení znalostí a dovedností stanovených 

v ŠVP. 89 % dotázaných respondentů vzdělávajících žáky dle  ŠVP vytvořeného 

podle RVP ZV – pro žáky s LMP hodnotí v rámci evaluace ŠVP osvojení znalostí a 

dovedností požadovaných v ŠVP. 11 % dotázaných respondentů z této skupiny 

nehodnotí v rámci evaluace ŠVP osvojení znalostí a dovedností stanovených v ŠVP. 

55 % dotázaných respondentů vzdělávajících žáky dle  ŠVP vytvořeného podle RVP 
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ZŠS hodnotí v rámci evaluace ŠVP osvojení znalostí a dovedností požadovaných 

v ŠVP. 45 % dotázaných respondentů z této skupiny nehodnotí v rámci evaluace 

ŠVP osvojení znalostí a dovedností stanovených / požadovaných v ŠVP. 

 

87 % dotázaných respondentů vzdělávajících žáky dle  ŠVP vytvořeného podle 

RVP ZV hodnotí v rámci evaluace ŠVP, zda mají žáci rozvinuté klíčové kompetence 

dle ŠVP odpovídající danému stupni školy. 13 % dotázaných respondentů z této 

skupiny nehodnotí v rámci evaluace ŠVP osvojení znalostí a dovedností 

požadovaných v ŠVP. 67 % dotázaných respondentů vzdělávajících žáky dle  ŠVP 

vytvořeného podle RVP ZV – přílohy pro žáky s LMP hodnotí v rámci evaluace 

ŠVP, zda mají žáci rozvinuté klíčové kompetence dle ŠVP odpovídající danému 

stupni školy. 33 % dotázaných respondentů z této skupiny nehodnotí v rámci 

evaluace ŠVP osvojení klíčových kompetencí vycházejících ze ŠVP. 

36 % dotázaných respondentů vzdělávajících žáky dle  ŠVP vytvořeného podle RVP 

ZŠS hodnotí v rámci evaluace ŠVP, zda mají žáci rozvinuté klíčové kompetence dle 

ŠVP odpovídající danému stupni školy. 64 % dotázaných respondentů z této skupiny 

nehodnotí v rámci evaluace ŠVP osvojení klíčových kompetencí stanovených v ŠVP. 

 

Otázka číslo třináct je v dotazníku formulována tak, aby potvrdila / vyvrátila 

stanovenou hypotézu H1 – „Školy, které vzdělávají žáky podle ŠVP vytvořeného dle 

RVP ZV hodnotí v rámci evaluace ŠVP jiné oblasti než školy, vzdělávající žáky 

podle ŠVP vytvořeného podle RVP ZV – LMP a RVP ZŠS“. Pro potřebu potvrzení 

či vyvrácení hypotézy byla získaná data dále tříděna podle toho, zda daní respondenti 

vzdělávají žáky podle ŠVP vytvořeného podle RVP ZV, RVP ZV – LMP nebo 

RVP ZŠS. Získaná data jsou uvedena v tabulce číslo 16. 

 

Otázka číslo 14 

Otázka číslo čtrnáct se zabývá problematikou evaluačních nástrojů, které dotázaní 

respondenti využívají při hodnocení ŠVP. Tato otázka byla pro srovnání dat 

zpracována a odpovědi tříděny podle druhu školního vzdělávacího programu. Zda 

byl vytvořen podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, dle 

přílohy pro žáky s lehkým mentálním postižením či Rámcového pro základní školu 
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speciální. Otázka není hodnocena procentuálně a uvedená data jsou počty 

jednotlivých odpovědí. Grafické znázornění této otázky je uvedeno v příloze B X. 

 

Tabulka č. 17: Evaluační nástroje používané dotázanými respondenty při 

hodnocení ŠVP 

  

ŠVP 

 (RVP ZV) 

ŠVP 

(RVP ZV – LMP) 

ŠVP 

(RVP ZŠS) 

Didaktické testy 13 16 3 

Dotazníky pro žáky 12 9 3 

Dotazník pro učitele 12 12 6 

Hospitační záznamy 15 17 10 

rozhovory se žáky 8 9 4 

Rozhovory s rodiči 7 9 6 

Jiné záznamové listy 4 3 4 

Jiné evaluační nástroje 3 2 0 

 

Zdroj: vlastní průzkum. 

 

Dílčí závěr: 

Dle výše uvedených dat nejvíce dotázaných respondentů vzdělávajících žáky podle 

ŠVP vytvořeného dle RVP ZV využívá jako evaluační nástroje při hodnocení ŠVP 

hospitační záznamy, didaktické testy, dotazníky pro žáky a dotazníky pro učitele. 

Nejméně jsou v této skupině respondentů využívány jiné evaluační nástroje, jiné 

záznamové listy, rozhovory s rodiči a rozhovory se žáky, srovnávací testy Kalibro, 

Projekt Stonožka, paměťové testy, testy dětských schopností. 

 Ve skupině respondentů vzdělávající žáky podle ŠVP vytvořeného dle RVP ZV – 

přílohy pro žáky s LMP jsou jako evaluační nástroje nejvíce využívány opět 

hospitační záznamy, didaktické testy a dotazníky pro učitele. Méně jsou pak 

využívány dotazníky pro žáky, rozhovory se žáky a rozhovory s rodiči. Nejméně jsou 

využívány v této skupině jiné záznamové listy a jiné evaluační nástroje. Ve skupině 

respondentů vzdělávající žáky podle ŠVP vytvořeného dle RVP ZŠS jsou nejvíce 

využívány hospitační záznamy, dotazník pro učitele a rozhovory s rodiči. Nejméně 

jsou využívány didaktické testy, dotazníky pro žáky, rozhovory se žáky a jiné 

záznamové listy.  

 



67 

 

Otázka číslo čtrnáct je v dotazníku formulována tak, aby potvrdila / vyvrátila 

stanovenou hypotézu H2 – „Školy, které vzdělávají žáky podle ŠVP vytvořeného dle 

RVP ZV používají rozdílné druhy evaluačních nástrojů pro evaluaci ŠVP než školy 

vzdělávající žáky podle ŠVP vytvořeného dle RVP ZV – LMP a RVP ZŠS“ a 

zároveň potvrdila / vyvrátila pracovní hypotézu PH1 – „Školy, které vzdělávají žáky 

podle ŠVP vytvořeného dle RVP ZŠS využívají méně evaluačních nástrojů než školy 

vzdělávající žáky podle ŠVP vytvořeného podle RVP ZV“.   

 

Otázka číslo 15 

Dílčí závěr: 

Otázka číslo patnáct se zabývá zdrojem, kde dotázaní respondenti získávají 

používané evaluační nástroje. Nejčastěji dotázaní respondenti využívají evaluační 

nástroje vlastní výroby. Dále dotázaní respondenti uváděli různé srovnávací testy, 

SCIO testy, metodu Barvy života a internetové dotazníky. Získaná data nejsou 

hodnocena procentuálně, pouze výčtem odpovědí dotázaných respondentů. 

 

Tabulka č. 18: Zdroj, kde dotázaní respondenti získávají evaluační nástroje pro 

hodnocení ŠVP 

  

ŠVP 

(RVP ZV) 

ŠVP 

(RVP ZV – LMP) 

ŠVP 

(RVP ZŠS) 

Vlastní výrobou 14 18 11 

SCIO 8 3 0 

Srovnávací testy 6 4 0 

SORAD 0 1 0 

Internetové dotazníky 1 1 0 
 

Zdroj: vlastní průzkum. 

 

Otázka číslo patnáct je v dotazníku formulována tak, aby potvrdila / vyvrátila 

stanovenou pracovní hypotézu PH2 – „Školy, které vzdělávají žáky podle ŠVP 

vytvořeného dle RVP ZŠS získávají většinou evaluační nástroje vlastní výrobou na 

rozdíl od škol, které vzdělávají žáky podle ŠVP vytvořeného dle RVP ZV“. 

 



68 

 

Otázka číslo 16 

Otázka číslo šestnáct se zabývá tím, zda dotázaní respondenti považují evaluační 

nástroje pro hodnocení ŠVP, které mají k dispozici, za dostačující. Tato otázka byla 

pro srovnání dat zpracována a odpovědi tříděny podle druhu školního vzdělávacího 

programu. Zda byl vytvořen podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání, dle přílohy pro žáky s lehkým mentálním postižením či Rámcového pro 

základní školu speciální. Grafické znázornění této otázky je uvedeno v příloze B XI. 

 

 

Tabulka č. 19: Dostačující / nedostačující evaluační nástroje pro hodnocení ŠVP 

% 

ŠVP 

(RVP ZV) 

ŠVP 

(RVP ZV – LMP) 

ŠVP 

(RVP ZŠS) 

ANO 93 72 36 

NE 7 28 64 

 

Zdroj: vlastní průzkum. 

 

Dílčí závěr: 

Dle výše uvedených dat považuje 93 % dotázaných respondentů vzdělávajících žáky 

podle ŠVP vytvořeného podle RVP ZV evaluační nástroje pro hodnocení ŠVP za 

dostačující. 7 % dotázaných respondentů z této skupiny uvedlo, že evaluační 

nástroje, které mají k dispozici, považují za nedostačující.  

72 % dotázaných respondentů vzdělávajících žáky podle ŠVP vytvořeného podle 

RVP ZV – přílohy pro žáky s LMP hodnotí evaluační nástroje za dostačující. 28 % 

dotázaných respondentů z této skupiny uvedlo, že evaluační nástroje, které mají 

k dispozici, považují za nedostačující. 

36 % dotázaných respondentů vzdělávajících žáky podle ŠVP vytvořeného podle 

RVP ZŠS považují evaluační nástroje, které mají k dispozici, za dostačující. 64 % 

dotázaných respondentů z této skupiny uvedlo, že evaluační nástroje, které mají 

k dispozici, považují za nedostačující. 
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Otázka číslo šestnáct je v dotazníku formulována tak, aby potvrdila / vyvrátila 

stanovenou hlavní hypotézu H2 – „Školy, které vzdělávají žáky podle ŠVP 

vytvořeného dle RVP ZV používají rozdílné druhy evaluačních nástrojů pro evaluaci 

ŠVP než školy vzdělávající žáky podle ŠVP vytvořeného dle RVP ZV – LMP a 

RVP ZŠS“. Zároveň je tato otázka stanovena tak, aby potvrdila / vyvrátila pracovní 

hypotézu PH3 „Školy, které vzdělávají žáky podle ŠVP vytvořeného dle RVP ZŠS 

považují většinou evaluační nástroje pro hodnocení ŠVP, které mají k dispozici, za 

nedostačující na rozdíl od škol, které vzdělávají žáky podle ŠVP vytvořeného dle 

RVP ZV“ 

 

Otázka číslo 17 

Otázka číslo sedmnáct se zabývá tím, kdo se podílí na hodnocení ŠVP školy. Otázka 

není hodnocena procentuálně, uvedená data udávají počet odpovědí jednotlivých 

respondentů. Grafické znázornění této otázky je uvedeno v příloze B XII. 

 

Tabulka č. 20: Podíl jednotlivých pracovníků na hodnocení  ŠVP 

  

ředitel školy 

zástupce 

ředitele 

školy 

koordinátor 

ŠVP 

pedagogičtí 

pracovníci 
žáci rodiče 

rada 

školy 

  26 26 28 39 6 4 6 

 

Zdroj: vlastní průzkum. 

 

Dílčí závěr: 

Dle výše uvedených dat vyplývá, že nejvíce se na hodnocení ŠVP podílí pedagogičtí 

pracovníci, koordinátoři ŠVP, ředitel školy a zástupce ředitele školy. Žáci, rodiče a 

rada školy se na hodnocení ŠVP podílí dle odpovědí dotázaných respondentů ve 

velmi malé míře. 
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4.6 Shrnutí výsledků 

Na základě dotazníkového šetření a na základě realizovaných důkazů hypotéz, lze 

vyvodit určité závěry a odpovědět na výzkumné otázky ke stanoveným hypotézám. 

Pro výzkumnou část bakalářské práce byly stanoveny dvě hlavní hypotézy a tři 

hypotézy pracovní, které vychází z druhé hlavní hypotézy. Na ně se pak vázaly 

otázky, které byly sestaveny v dotazníku, a na které pak dotázaní respondenti 

odpovídali. Po ověření platnosti hypotéz, lze konstatovat následující: 

 První hlavní hypotéza H1 „Školy, které vzdělávají žáky podle ŠVP 

vytvořeného dle RVP ZV hodnotí v rámci evaluace ŠVP jiné oblasti než 

školy, vzdělávající žáky podle ŠVP vytvořeného podle RVP ZV – LMP a 

RVP ZŠS“ byla potvrzena.  

 Druhá hlavní hypotéza H2 „Školy, které vzdělávají žáky podle ŠVP 

vytvořeného dle RVP ZV používají rozdílné druhy evaluačních nástrojů pro 

evaluaci ŠVP než školy vzdělávající žáky podle ŠVP vytvořeného dle RVP 

ZV – LMP a RVP ZŠS“ byla potvrzena.  

 První pracovní hypotéza PH1 „Školy, které vzdělávají žáky podle ŠVP 

vytvořeného dle RVP ZŠS využívají méně evaluačních nástrojů než školy 

vzdělávající žáky podle ŠVP vytvořeného podle RVP ZV“ byla potvrzena. 

 Druhá pracovní hypotéza PH2 „Školy, které vzdělávají žáky podle ŠVP 

vytvořeného dle RVP ZŠS získávají většinou evaluační nástroje vlastní 

výrobou na rozdíl od škol, které vzdělávají žáky podle ŠVP vytvořeného dle 

RVP ZV“ byla potvrzena. 

 Třetí pracovní hypotéza PH3 „Školy, které vzdělávají žáky podle ŠVP 

vytvořeného dle RVP ZŠS považují většinou evaluační nástroje pro 

hodnocení ŠVP, které mají k dispozici, za nedostačující na rozdíl od škol, 

které vzdělávají žáky podle ŠVP vytvořeného dle RVP ZV“ byla potvrzena. 

 

Otázky číslo 4, 5, 11,12 a 13 byly formulovány tak, aby jejich odpovědi poskytly 

výpověď k hlavní hypotéze. 

První hlavní hypotéza se týkala přímo hodnocení školního vzdělávacího programu a 

oblastí, které jednotlivé druhy škol hodnotí. Získaná data byla tříděna podle toho, zda 
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dotázaní respondenti – školy vzdělávají žáky podle ŠVP vytvořeného podle RVP 

ZV, RVP ZV – LMP a RVP ZŠS. Získané výsledky byly vzájemně porovnány. 

 

První hlavní hypotéza „Školy, které vzdělávají žáky podle ŠVP vytvořeného dle 

RVP ZV hodnotí v rámci evaluace ŠVP jiné oblasti než školy, vzdělávající žáky 

podle ŠVP vytvořeného podle RVP ZV – LMP a RVP ZŠS“ byla potvrzena.  

 

V rámci potvrzení či vyvrácení této hypotézy, odpovídali dotázaní respondenti 

postupně na 12 možných hodnotících oblastí. V 10 hodnotících oblastech odpovídali 

dotázaní respondenti, že se dané hodnotící oblasti věnují v rozdílné míře v rámci 

jednotlivých skupin dotázaných respondentů (ŠVP vytvořený dle RVP ZV, RVP ZV 

– LMP, RVP ZŠS). Ve 2 hodnotících oblastech dotázaní odpovídali shodně. Jednalo 

se o oblast reálnosti tematických / učebních plánů a o podporu rodičů 

v angažovanosti školy.   

 

Ze získaných dat vyplývá, že školy vzdělávající žáky podle ŠVP vytvořeného podle 

RVP ZV a RVP ZV – LMP se při hodnocení věnují ve větší míře podpoře 

integrovaného vzdělávání než školy vzdělávající žáky podle ŠVP vytvořeného podle 

RVP ZŠS.  

Oblasti formálního zpracování ŠVP  se dle získaných dat nejméně věnují školy 

vzdělávající žáky dle ŠVP vytvořeného podle ŠVP ZV – LMP. Ostatní dotázaní 

respondenti se této problematice věnují v 50 %.  

Otevřenosti a funkčnosti ŠVP se nejvíce věnují školy, které vzdělávají žáky podle 

ŠVP vytvořeného dle RVP ZŠS (82 %). Ostatní dotázaní respondenti se této 

problematice věnují méně (60 %).  

Ověřitelností očekávaných výstupů se nejvíce věnují školy vzdělávající žáky podle 

ŠVP vytvořeného podle RVP ZV (80 %), školy vzdělávající žáky podle RVP ZV -

LMP se této problematice věnují méně (72 %). Nejméně se této problematice věnují 

školy, které vzdělávají žáky podle ŠVP vytvořeného podle RVP ZŠS  (55 %). Tento 

výsledek je ovlivněn zřejmě skutečností, že žáci vzdělávaní podle ŠVP ZŠS mají 

těžší míru různých druhů zdravotního postižení a v této skupině lze jen těžko stanovit 

očekávané výstupy ŠVP tak, aby byly srovnatelně ověřitelné u všech vzdělávaných 
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žáků ve všech vyučovacích oblastech. Očekávané výstupy bývají proto u této 

skupiny škol stanoveny v ŠVP pouze orientačně.  

Návazností tematických plánů na ŠVP se zabývají všichni dotázaní respondenti. 

Nejvíce se touto problematikou zabývají školy vzdělávající žáky podle ŠVP 

vytvořeného podle RVP ZV (100 %), o něco méně (94 %) pak školy vzdělávající 

žáky podle ŠVP ZV – LMP a nejméně pak školy, vzdělávající žáky podle ŠVP ZŠS 

(91 %).  

Reálností tematických a učebních plánů se zabývají všichni dotázaní respondenti 

(100 %).  

Další hodnotící oblast, které se dotázaní věnovali, byl soulad cíle výukových hodin a 

moderní pedagogiky. Školy vzdělávající žáky podle ŠVP  vytvořeného dle RVP ZV - 

LMP se věnují při hodnocení ŠVP nejvíce (89 %). Školy vzdělávající žáky podle 

ŠVP vytvořeného podle RVP ZV se při hodnocení ŠVP zabývají touto 

problematikou o něco méně, konkrétně v 87 %. Školy vzdělávající žáky podle ŠVP 

vytvořeného podle RVP ZŠS se touto problematikou zabývají nejméně (73%).  

Využitím individuálního přístupu se při hodnocení ŠVP nejvíce zabývají školy 

vzdělávající žáky podle ŠVP vytvořeného dle RVP ZV  - LMP (94 %) a školy 

vzdělávající žáky podle ŠVP vytvořeného dle RVP ZŠS (91 %). Školy vzdělávající 

žáky podle ŠVP vytvořeného dle RVP ZV hodnotí využití individuálního přístupu při 

hodnocení ŠVP nejméně (80 %). To může být ovlivněno odlišnou organizací výuky, 

personálními podmínkami a počty žáků ve třídách. 

Otázkou spolupráce rodičů ve smyslu zapojování rodičů hodnocení ŠVP se vůbec 

nezabývají dotázané školy vzdělávající žáky podle ŠVP vytvořeného podle RVP 

ZŠS. Je to dáno především tím, že rodiče nehodnotí ŠVP, ale vstupují do hodnocení 

formou individuálních konzultací dle problematiky zdravotního postižení žáků, 

individuálních vzdělávacích plánů apod. Školy vzdělávající žáky podle ŠVP 

vytvořeného podle RVP ZV a RVP ZV – LMP se zabývají touto oblastí při 

hodnocením ŠVP v malé míře (33 %).    

Otázkou hodnocení toho, zda jsou rodiče podporování, aby se angažovali v životě 

školy, se zabývají všichni dotázaní respondenti (100 %). 

Další hodnotící oblastí byly znalosti a dovednosti žáků požadované v ŠVP.  Ze 

získaných dat vyplývá, že touto oblastí se nejvíce zabývají při hodnocení ŠVP školy, 

které vzdělávají žáky podle ŠVP vytvořeného dle RVP ZV (93 %), méně se pak 
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touto oblastí zabývají školy vzdělávající žáky podle ŠVP vytvořeného dle RVP ZŠ – 

LMP (89 %). Nejméně se touto oblastí při vlastním hodnocení zabývají školy, 

vzdělávající žáky podle ŠVP vytvořeného dle RVP ZŠS (55 %).  Předpokládaným 

důvodem daného výsledku je nehomogennost žáků ve třídách, a to nejen věková, ale 

i týkající se zdravotního postižení žáků základních škol speciálních. 

Poslední hodnotící oblastí byla otázka rozvinutí klíčových kompetencí u žáků 

vzdělávaných podle ŠVP. Ze získaných dat vyplývá, že touto oblastí se nejvíce 

zabývají při hodnocení ŠVP školy, které vzdělávají žáky podle ŠVP vytvořeného dle 

RVP ZV (87 %), méně se pak touto oblastí zabývají školy vzdělávající žáky podle 

ŠVP vytvořeného dle RVP ZV – LMP (67 %). Nejméně se touto oblastí zabývají 

školy, vzdělávající žáky podle ŠVP vytvořeného dle RVP ZŠS (36 %).  

 

Druhá hlavní hypotéza se týká evaluačních nástrojů, které jednotlivé školy používají 

při evaluaci ŠVP. Z této hypotézy se pak odvíjí dále 3 pracovní hypotézy.  

Otázky číslo 6, 14, 16 byly formulovány tak, aby jejich odpovědi poskytly výpověď 

k druhé hlavní hypotéze. 

Získaná data byla tříděna podle toho, zda dotázaní respondenti – školy, vzdělávají 

žáky podle ŠVP vytvořeného podle RVP ZV, RVP ZV – LMP a RVP ZŠS. Získané 

výsledky byly vzájemně porovnány. Otázka číslo 16 byla hodnocena procentuálně, 

získaná data z otázek číslo 6, 14 odpovídají počtu odpovědí dotázaných respondentů. 

 

Druhá hlavní hypotéza „Školy, které vzdělávají žáky podle ŠVP vytvořeného dle 

RVP ZV používají rozdílné druhy evaluačních nástrojů pro evaluaci ŠVP než školy 

vzdělávající žáky podle ŠVP vytvořeného dle RVP ZV – LMP a RVP ZŠS“ byla 

potvrzena.  

 

Hodnocení ŠVP, výběr použitých nástrojů pro hodnocení ŠVP úzce souvisí 

s hodnocením podmínek školy a s hodnocením výsledků vzdělávání žáků a dosažení 

klíčových kompetencí u žáků. 

Pro hodnocení podmínek školy nejvíce využívají školy dotazníky a řízené rozhovory. 

V menší míře jsou pak využívány jiné školní dokumentace a strukturované 

moderované skupinové diskuse.  
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Ze získaných dat vyplývá, že školy vzdělávající žáky podle ŠVP vytvořeného podle 

RVP ZV, využívají nejvíce jako evaluační nástroje pro hodnocení vzdělávání 

hospitační záznamy, didaktické testy, dotazníky pro žáky, dotazníky pro učitele. 

V menší míře pak využívají rozhovory se žáky, rozhovory s rodiči a ve velmi malé 

míře pak využívají jiné záznamové listy a jiné evaluační nástroje.  Školy vzdělávající 

žáky podle ŠVP vytvořeného podle RVP ZV – LMP využívají nejvíce jako evaluační 

nástroje pro hodnocení vzdělávání hospitační záznamy, didaktické testy, dotazníky 

pro učitele, v menší míře pak využívají dotazníky pro žáky, rozhovory se žáky, 

rozhovory s rodiči. Nejméně využívají jiné záznamové listy a evaluační nástroje. 

Konkrétní „jiné záznamové listy“ dotázaní respondenti v dotazníkovém šetření 

neuvedli. 

Školy vzdělávající žáky podle ŠVP vytvořeného podle RVP ZŠS využívají nejvíce 

hospitační záznamy, rozhovory s rodiči a dotazník pro učitele. Nejméně pak 

využívají rozhovory se žáky, didaktické testy, dotazníky pro žáky a jiné záznamové 

listy. Jiné evaluační nástroje nevyužívají vůbec.  

Na otázku zda považují jednotliví respondenti evaluační nástroje pro hodnocení ŠVP, 

které mají k dispozici za dostačující, odpověděli dotázaní v jednotlivých skupinách 

velmi rozdílně. Školy, které vzdělávají žáky podle ŠVP vytvořeného dle RVP ZV 

odpověděly, že mají dostatek evaluačních nástrojů (93 %). Menší spokojenost 

s dostatkem evaluačních nástrojů se projevila u škol, vzdělávajících žáky podle ŠVP 

vytvořeného dle RVP ZV – LMP (dostatek evaluačních nástrojů pro hodnocení ŠVP 

má 72 % dotázaných). Školy, vzdělávající žáky podle ŠVP vytvořeného dle RVP 

ZŠS mají podle získaných dat nedostatek evaluačních nástrojů pro hodnocení ŠVP 

(64 % má nedostatek evaluačních nástrojů). 

 

První pracovní hypotéza se týkala množství evaluačních nástrojů, které využívají 

jednotlivé školy. Na tuto hypotézu navazovala v dotazníku otázka číslo 14.  

Získaná data byla tříděna podle toho, zda dotázaní respondenti – školy vzdělávají 

žáky podle ŠVP vytvořeného podle RVP ZV, RVP ZV – LMP a RVP ZŠS. Získané 

výsledky byly vzájemně porovnány. Otázka nebyla hodnocena procentuálně, 

uvedená čísla odpovídají počtu odpovědí dotázaných respondentů. 
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První pracovní hypotéza „Školy, které vzdělávají žáky podle ŠVP vytvořeného dle 

RVP ZŠS využívají méně evaluačních nástrojů než školy vzdělávající žáky podle 

ŠVP vytvořeného podle RVP ZV“ byla potvrzena. 

 

Ze získaných dat vyplývá, že dotázaní respondenti vzdělávající žáky podle ŠVP 

vytvořeného podle RVP ZŠS využívají pro hodnocení vzdělávání, resp. hodnocení 

ŠVP 7 různých druhů evaluačních nástrojů. Jedná se o didaktické testy, dotazníky 

pro žáky, dotazník pro učitele, hospitační záznamy, rozhovory se žáky, jiné 

záznamové listy. Na danou otázku odpověděli dotázaní respondenti, že celkem 

využívají 36 evaluačních nástrojů – někteří dotázaní využívají více evaluačních 

nástrojů najednou. Školy vzdělávající žáky podle ŠVP vytvořeného dle RVP ZV 

využívají celkem 8 druhů evaluačních nástrojů. Jedná se o didaktické testy, 

dotazníky pro žáky, dotazník pro učitele, hospitační záznamy, rozhovory se žáky, 

jiné záznamové listy a jiné evaluační nástroje. Na danou otázku odpověděli dotázaní 

respondenti, že celkem využívají 74 evaluačních nástrojů – někteří dotázaní 

využívají více evaluačních nástrojů najednou. V porovnání s dotázanými 

respondenty vzdělávající žáky podle ŠVP vytvořeného dle RVP ZV – LMP dotázaní 

uvedli, že využívají celkem 8 různých druhů evaluačních nástrojů. Jedná se o 

didaktické testy, dotazníky pro žáky, dotazník pro učitele, hospitační záznamy, 

rozhovory se žáky, jiné záznamové listy a jiné evaluační nástroje. Na danou otázku 

odpověděli dotázaní respondenti, že celkem využívají 77 evaluačních nástrojů – 

někteří dotázaní využívají více evaluačních nástrojů najednou. 

 

Druhá pracovní hypotéza se týkala problematiky získávání evaluačních nástrojů. Na 

tuto hypotézu navazovala v dotazníku otázka číslo 15.  

Získaná data byla tříděna podle toho, zda dotázaní respondenti – školy vzdělávají 

žáky podle ŠVP vytvořeného podle RVP ZV, RVP ZV – LMP a RVP ZŠS. Získané 

výsledky byly vzájemně porovnány. Otázka nebyla hodnocena procentuálně, 

uvedená čísla odpovídají počtu odpovědí dotázaných respondentů. 
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Druhá pracovní hypotéza „Školy, které vzdělávají žáky podle ŠVP vytvořeného dle 

RVP ZŠS získávají většinou evaluační nástroje vlastní výrobou na rozdíl od škol, 

které vzdělávají žáky podle ŠVP vytvořeného dle RVP ZV“ byla potvrzena. 

 

Všichni dotázaní respondenti, vzdělávající žáky podle ŠVP vytvořeného podle RVP 

ZŠS uvedli, že evaluační nástroje získávají vlastní výrobou. V komentáři k této 

otázce uváděli, že vlastní dotazníky využívají z důvodu, že standardizované 

dotazníky pro školy vzdělávající žáky podle ŠVP vytvořeného dle RVP ZŠS 

neexistují. Školy, které vzdělávají žáky podle ŠVP vytvořeného podle RVP ZV 

uvedly, že evaluační nástroje získávají vlastní výrobou, dále pak využívají již 

vytvořené evaluační nástroje, jako jsou SCIO testy, srovnávací testy či internetové 

dotazníky.  

 

Třetí pracovní hypotéza se týkala názoru jednotlivých respondentů, zda považují 

evaluační nástroje, které mají k dispozici za dostačující. Na tuto hypotézu navazovala 

v dotazníku otázka číslo 16.  

Získaná data byla tříděna podle toho, zda dotázaní respondenti – školy vzdělávají 

žáky podle ŠVP vytvořeného podle RVP ZV, RVP ZV – LMP a RVP ZŠS. Získané 

výsledky byly vzájemně porovnány. Otázka byla hodnocena procentuálně a uvedená 

čísla odpovídají procentuálnímu rozložení odpovědí jednotlivých respondentů. 

 

Třetí pracovní hypotéza „Školy, které vzdělávají žáky podle ŠVP vytvořeného dle 

RVP ZŠS považují většinou evaluační nástroje pro hodnocení ŠVP, které mají 

k dispozici, za nedostačující na rozdíl od škol, které vzdělávají žáky podle ŠVP 

vytvořeného dle RVP ZV“ byla potvrzena. 

 

Většina dotázaných respondentů, kteří vzdělávají žáky podle ŠVP vytvořeného podle 

RVP ZŠS, považuje evaluační nástroje, které mají k dispozici, za nedostačující 

(64 %). Školy vzdělávající žáky podle ŠVP vytvořeného podle RVP ZV považují 

evaluační nástroje, které mají k dispozici, za dostačující (93 %) a školy vzdělávající 

žáky podle ŠVP vytvořeného podle RVP ZV – LMP považují evaluační nástroje, 

které mají k dispozici, také za dostačující (72 %).   
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Při analýze výsledků této části výzkumu je možné konstatovat, že zatímco 

společensky a rezortně je problematice evaluace věnována stále větší pozornost, 

školní praxe za teoretickými požadavky zaostává. Je proto potřeba navrhnout takový 

nástroj, který by školám pomohl hodnotit školní vzdělávací program tak, aby bylo 

dosaženo co možná největší míry efektivity hodnocení.  
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5 ZÁVĚR 

Cílem práce bylo zmapování současného stavu problematiky hodnocení školního 

vzdělávacího programu, vytvoření přehledu doporučovaného obsahu evaluace, 

vytvoření návodu, postupu, jakým způsobem zkvalitnit evaluaci ŠVP.  

Stanovené cíle byly vytvořeny metodikou SMART.  

 

Specifickým a konkrétním cílem bakalářské práce bylo zmapování hodnocení 

školního vzdělávacího programu v základním vzdělávání. Výzkum se věnoval 

různým hodnotícím oblastem evaluačního procesu a za pomoci dotazníkového 

šetření byla zmapována problematika evaluace školního vzdělávacího programu. 

Specifický a konkrétní cíl bakalářské práce byl splněn.  

 

Měřitelnými cíli bakalářské práce bylo zmapování současného stavu evaluace 

školního vzdělávacího programu na jednotlivých typech základních škol. Jako měřící 

nástroj sloužil nestandardizovaný dotazník, který byl rozeslán osloveným 

respondentům, a data byla následně vyhodnocena. Měřitelné cíle bakalářské práce 

byly splněny.  

 

Nestandardizovaný dotazník byl sestaven tak, aby byl akceptovatelný pro všechny 

oslovené respondenty. Všechny stanovené cíle byly odpovídající a byly během 

výzkumného šetření splněny.  

 

Předem stanovené cíle bakalářské práce byly formulovány tak, aby byly v rámci 

výzkumu reálné, dosažitelné a splnitelné. Přínosem práce je vytvořený přehled 

doporučovaného obsahu evaluace ŠVP. Využití této práce přispívá ke zkvalitnění a 

zjednodušení evaluačního procesu managementu školy.  

 

Cíle bakalářské práce byly termínované a dané termíny byly splněny. 

 

Při zpracování daného tématu bylo zjištěno, že problematika evaluace školního 

vzdělávacího programu je pro školy velmi náročná a zatím nepopulární činnost. 

K ucelenému přehledu o kvalitě své vzdělávací práce potřebuje škola systematickou 

průběžnou evaluaci školního vzdělávacího programu.  
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Evaluační proces školního vzdělávacího programu je interní záležitostí školy a v jeho 

návaznosti mohou školy lépe organizovat podmínky a výchovně vzdělávací proces 

žáků. Škola musí umět hodnotit svou práci, hodnotit dosahování stanovených cílů a 

výsledky hodnocení uplatňovat při plánování dalšího vnitřního rozvoje, upravovat 

svůj školní vzdělávací program i strategie učení tak, aby to vyhovovalo všem 

zainteresovaným ve škole. Přijmout závěry objektivního zhodnocení vlastní práce je 

mnohdy velmi těžké, je potřeba si však uvědomit význam, jaký pravidelná a kvalitní 

evaluace školního vzdělávacího programu přináší. Vzhledem k tomu, že vlastní 

proces evaluace školního vzdělávacího programu je náročný, stálo by za zamyšlení, 

vytvořit pro školy obecný manuál, dotazník, zkrátka evaluační nástroj, který by si 

jednotlivé školy mohly přizpůsobit dle svých potřeb a ve vlastním evaluačním 

procesu by byl „vodítkem“, který by školám při vlastní evaluaci pomohl.    
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6 NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ 

Navrhovaná opatření by měla být systematická a vést k tomu, aby se proces evaluace 

školních vzdělávacích programů zefektivnil a zároveň se stal pro jednotlivé školy 

jednodušším a ne tak časově náročným, jako je doposud. 

 

V rámci navrhovaných opatření doporučuji na základě zjištění vyplývající 

z bakalářské práce navržený přehled doporučovaného obsahu evaluace ŠVP  jako 

„ Praktický průvodce evaluací ŠVP pro školy“.  Navrhovaný přehled povede při 

vlastním evaluačním procesu k zjednodušení a sjednocení administrace evaluačního 

procesu. Navrhovaný přehled poskytuje dostatek prostoru pro přizpůsobení obsahu 

jednotlivým druhům základních škol, tedy školám, které mají vytvořený školní 

vzdělávací program podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání, Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s přílohou 

pro žáky s lehkým mentálním postižením a Rámcového vzdělávacího programu pro 

základní školy speciální. 

 

Navrhovaný přehled obsahuje 2 části. První, obecná část, zahrnuje následující oblasti 

pro vlastní hodnocení školního vzdělávacího programu: 

 struktura školního vzdělávacího programu 

 formální zpracování školního vzdělávacího programu 

 podmínky školy (materiální, personální, hygienické, organizační, 

psychosociální)  

 podpora integrovaného vzdělávání 

 otevřenost a funkčnost školního vzdělávacího programu 

 ověřitelnost očekávaných výstupů, rozvinutí klíčových kompetencí žáků 

daného stupně školy podle školnímu vzdělávacímu programu  

 návaznost tematických plánů jednotlivých předmětů ze vzdělávacího 

programu 

 reálnost tematických plánů, zda respektují dané podmínky vzdělávání 

(materiální, lidské zdroje, demografické podmínky) 

 zda jsou cíle výukových hodin v souladu s moderními poznatky pedagogiky 
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 využívání individuálního přístupu k žákům ze strany pedagogů (obsah, 

metody, tempo učení) 

 podpora rodičů v angažovanosti v životě školy 

 podíl rodičů na hodnocení školního vzdělávacího programu 

 druhy evaluačních nástrojů hodnocení vzdělávání žáků, které škola používá, 

zda jsou nebo nejsou dostatečné a vyhovující pro hodnocení vzdělávání 

 

Druhá, specifická  část, by měla obsahovat body, které charakterizují  jednotlivé 

druhy základních škol. Tato část by měla být součástí evaluačního dotazníku pro 

hodnocení školního vzdělávacího programu proto, že každý druh základní školy 

(škola vzdělávající žáky podle ŠVP vytvořeného dle RVP ZV, podle ŠVP 

vytvořeného podle RVP ZV – přílohy pro žáky s lehkým mentálním postižením a 

ŠVP vytvořeného podle RVP ZŠS) má svá specifika a jiné podmínky pro vlastní 

výchovně vzdělávací proces (rozdílné materiálně technické vybavení školy, 

rozdílnou skladbu žáků – u škol vzdělávajících žáky podle ŠVP vytvořeného podle 

RVP ZV – LMP a RVP ZŠS žáky s rozdílným typem zdravotního postižení ) a nelze 

proto sjednotit všechny oblasti pro všechny druhy základních škol. Tato část by měla 

být otevřená a obsahovat pouze návodné body pro jednotlivé školy. Zde by měly mít 

školy maximálně možný prostor pro vlastní, individuální hodnocení specifik svého 

školního vzdělávacího programu. 

Součástí evaluačního dotazníku by měla být i kapitola, jež se bude věnovat strategii, 

jak zapracovat zjištěné skutečnosti do školního vzdělávacího programu. Neboť 

samotná evaluace školního vzdělávacího programu bez následné aplikace výsledků a 

zapracování změn do ŠVP by byla zbytečná.  
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Přehled doporučovaného obsahu evaluace „ Praktický průvodce evaluací ŠVP pro školy“  

(na základě zjištění vyplývajících z BP) 

Navrhované fáze evaluačního procesu: 

- Zhodnotit aktuální stav 

- Vybrat priority a stanovit oblasti a podoblasti evaluace 

- Stanovit konkrétní cíle čeho má být dosaženo 

- Zvolit vhodné evaluační nástroje 

- Stanovit časový plán sledování 

- Rozdělit odpovědnosti a pravomoci jednotlivých pracovníků školy 

- Identifikovat zdroje dat a informací 

- Zapracovat změny a navrhovaná opatření 

- Využít získaných informací, aktualizovat ŠVP 
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    Obecná část 
Oblast evaluace 

ŠVP 

Cíl Evaluační 

nástroje 

Časový 

harmonogram 

Hodnotitel Kritéria Vyhovuje/ 

Nevyhovuje 

Poznámky – 

změny a 

návrhy 

Struktura ŠVP Zlepšování struktury ŠVP 

tak, aby vyhovoval 

pedagogickým 

pracovníkům, žákům i 

celému výchovně 

vzdělávacímu procesu 

Analýza 

dokumentu 

Ročně  

(dle potřeby 

průběžně) 

Ředitel školy 

Zástupce 

ředitele školy 

Koordinátor 

ŠVP 

Pedagogičtí 

pracovníci 

školy 

Vychází z RVP Vyhovuje  

Nevyhovuje 

Formální 

zpracování ŠVP 

Zlepšení formálního 

zpracování ŠVP  

Analýza 

dokumentu 

Ročně  

(dle potřeby 

průběžně) 

Ředitel školy 

Zástupce 

ředitele školy 

Koordinátor 

ŠVP 

Pedagogičtí 

pracovníci 

školy 

Srozumitelnost 

 

Přehlednost 

 

Jednotný způsob 

zpracování 

Vyhovuje  

Nevyhovuje 

Podmínky školy: Monitorování podmínek, 

sledování kvality, vývoj a 

změna, posouzení zda 

vyhovují požadavkům 
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Materiální 

podmínky 

Zjištění a dle potřeby 

úprava materiálních 

podmínek 

Pozorování 

Dotazník 

Rozhovor 

Analýza 

dokumentace 

Anketa 

 

Pololetně  

(dle potřeby 

průběžně) 

Ředitel školy 

Zástupce 

ředitele školy 

Koordinátor 

ŠVP 

Pedagogičtí 

pracovníci 

školy 

Ekonom  

Učebny vybaveny 

víceúčelovým a 

funkčním zařízením 

 

Speciální učebny a 

prostory 

Učební pomůcky 

 

Didaktické pomůcky 

 

Kompenzační pomůcky 

 

Úprava interiéru 

 

Vybavení exteriéru 

Vyhovují  

Nevyhovují 

Personální 

podmínky 

Zjištění a dle potřeby 

úprava personálních 

podmínek 

Pozorování 

Dotazník 

Rozhovor 
Autoevaluace 

pracovníků 

 

Pololetně  

(dle potřeby 

průběžně) 

Ředitel školy 

Zástupce 

ředitele školy 

Koordinátor 

ŠVP 

Pedagogičtí 

pracovníci 

školy 

Ekonom 

Odborná připravenost 

 

Nabídka odborné 

pomoci žákům, rodičům 

 

Týmová práce 

 

Řídící pracovníci – 

manažerské, 

organizační, 

pedagogické schopnosti 

Vyhovují  

Nevyhovují 

Organizační 

podmínky 

Zjištění a dle potřeby 

úprava organizačních 

podmínek 

Pozorování 

Dotazník 

Rozhovor 

 

Pololetně 

(dle potřeby 

průběžně) 

Ředitel školy 

Zástupce 

ředitele školy 

Koordinátor 

ŠVP 

Základní pravidla života 

školy 

 

Režim dne 

 

Vyhovují  
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Pedagogičtí 

pracovníci 

školy 

Ekonom 

Organizace 

vzdělávacího procesu 

 

Rozvrh hodin 

 

Nevyhovují 

Psychosociální 

podmínky 

Zjištění a dle potřeby 

úprava psychosociálních 

podmínek 

Pozorování 

Dotazník 

Rozhovor 

 

Pololetně 

(dle potřeby 

průběžně) 

Ředitel školy 

Zástupce 

ředitele školy 

Koordinátor 

ŠVP 

Pedagogičtí 

pracovníci 

školy 

Kvalita prostředí 

 

Hygienické podmínky 

 

Stravování, pobyt 

venku, zdravý životní 

styl 

Respektování potřeb 

žáků 

 

Pravidla soužití 

 

Komunikace 

 

Vztahy v kolektivu 

 

Vyhovují  

Nevyhovují 

Podpora 

integrovaného 

vzdělávání 

Zjištění stavu podpory 

integrovaného vzdělávání.  

Pozorování 

Dotazník 

Rozhovor 

Pozorování 

Dotazník 

Rozhovor 

 

Pololetně 

(dle potřeby 

průběžně) 

Ředitel školy 

Zástupce 

ředitele školy 

Koordinátor 

ŠVP 

Pedagogičtí 

pracovníci 

školy 

Integrovaná tematická výuka - učivo 

z více vzdělávacích oblastí je spojeno do 

určitého celku, tématu, vzájemně se 

prolínají (kdy, kde a co) 

 

Vzdělávací nabídka 

 

Průřezová témata 

 

Projektové vyučování 
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- zhodnocení a popis 

- klady a zápory 

Otevřenost a 

funkčnost ŠVP 

Zlepšování otevřenosti a 

funkčnosti ŠVP 

Pozorování 

Analýza 

dokumentu  

Rozhovor 

 

Ročně 

(dle potřeby 

průběžně) 

Ředitel školy 

Zástupce 

ředitele školy 

Koordinátor 

ŠVP 

Pedagogičtí 

pracovníci 

školy 

Vývoj a další změny 

 

Stanovení zásad a pravidel 

 

Spolupráce s partnery 

 

Je ŠVP oporou ve vzdělávacím procesu? 

 

 

Vzdělávání žáků Dosažení co 

nejkvalitnějších výsledků 

odpovídajících 

individuálním možnostem 

všech žáků. Umožnit 

žákům osvojit si strategie 

učení a motivovat je pro 

celoživotní učení. 

Testy 

Dotazníky 

Hospitace 

Pozorování 

Analýza 

výsledků 

školní práce 

Rozhovor 

Pololetně 

 

Ročně 

 

(dle potřeby 

průběžně) 

Ředitel školy 

Zástupce 

ředitele 

 

Pedagogičtí 

pracovníci 

školy 

Hodnocení  

 

Sebehodnocení 

 

Školní zkoušky 

 

Standardizované zkoušky 

Srovnávací testy 

 

Rozvinutí 

klíčových 

kompetencí 

(KK) u žáků 

Zjištění stavu rozvinutí / 

nerozvinutí klíčových 

kompetencí u žáků. 

Podněcovat žáky 

k tvořivému myšlení, 

logickému uvažování a 

k řešení problémů. 

Analýza 

dokumentu 

Pozorování 

Hospitace 

Analýza 

výsledků 

Dotazník 

Rozhovor 

Ročně  

(dle potřeby 

průběžně) 

Ředitel školy 

Zástupce 

ředitele 

Pedagogičtí 

pracovníci 

školy 

Obsah vzdělávání – směřuje k utváření a 

rozvíjení KK 

- klady 

- nedostatky 

- doporučení a změny 
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Návaznost 

tematických 

plánů a ŠVP 

Zlepšování návaznosti 

tematických plánů a ŠVP. 

Cílem hodnocení je zjistit, 

zda a nakolik jsou TVP 

v souladu se ŠVP a RVP, a 

získat konkrétní podněty 

pro zlepšení, obohacení a 

zkvalitnění. 

Analýza 

dokumentu 

Pozorování  

Hospitace 

Rozhovor 

Pololetně 

(dle potřeby 

průběžně) 

Ředitel školy 

Zástupce 

ředitele školy 

Koordinátor 

ŠVP 

Pedagogičtí 

pracovníci 

školy 

Vyhovuje 

(co se osvědčilo) 

Nevyhovuje 

(konkrétní 

podněty pro 

zlepšení) 

 

Reálnost 

tematických 

plánů 

Zlepšování reálnosti 

tematických plánů 

Analýza 

dokumentu 

Pozorování  

Hospitace 

Rozhovor 

 

Pololetně 

(dle potřeby 

průběžně) 

Ředitel školy 

Zástupce 

ředitele školy 

Koordinátor 

ŠVP 

Pedagogičtí 

pracovníci 

školy 

Časové možnosti splnění tematických 

plánů 

 

Možnost splnění tematických plánů 

 

Pravidelné hodnocení plnění 

tematických plánů 

 

Soulad cílů 

výukových 

hodin a moderní 

pedagogiky 

Dosažení nejvyšší možné 

úrovně souladu výukových 

hodina a moderní 

pedagogiky. Zjistit úroveň 

metod a forem práce. 

Analýza 

dokumentu 

Pozorování  

Hospitace 

Rozhovor 

 

Pololetně 

(dle potřeby 

průběžně) 

Ředitel školy 

Zástupce 

ředitele školy 

Koordinátor 

ŠVP 

Pedagogičtí 

pracovníci 

školy 

Metody a formy práce 

 

Přímá pedagogická činnost 

 

Pedagogické postupy ve výchovně 

vzdělávacím procesu 

 

Využití 

individuálního 

přístupu 

Zjištění stavu využívání 

individuálního přístupu 

k žákům 

Pozorování  

Dotazník 

Hospitace 

Rozhovor 

 

Pololetně 

(dle potřeby 

průběžně) 

Ředitel školy 

Zástupce 

ředitele školy 

Koordinátor 

ŠVP 

Pedagogičtí 

pracovníci 

školy 

Spolupráce asistenta pedagoga – žáka – 

učitele 

Nízký počet žáků 

Speciálně pedagogické postupy, 

alternativní metody 

Pracovní tempo, didaktické ponůcky, 

kompenzační pomůcky atd. 
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Podpora rodičů 

v angažovanosti 

školy 

Zjištění a dle potřeby 

úprava podpory 

angažovanosti rodičů a 

školy 

Analýza 

dokumentu 

Pozorování  

 

Průběžně Ředitel školy 

Zástupce 

ředitele školy 

Koordinátor 

ŠVP 

Pedagogičtí 

pracovníci 

školy 

Vztahy škola – rodiče 

Účast ve výchovně vzdělávacím procesu 

Akce školy 

Třídní schůzky, konzultační hodiny 

Dny otevřených dveří 

 

Podíl rodičů na 

hodnocení ŠVP 

Zjištění a dle potřeby 

úprava podílu rodičů na 

hodnocení ŠVP 

Analýza 

dokumentu 

Pozorování  

Rozhovor 

Dotazník 

 

Pololetně 

(dle potřeby 

průběžně) 

Ředitel školy 

Zástupce 

ředitele školy 

Koordinátor 

ŠVP 

Pedagogičtí 

pracovníci 

školy 

Rodiče 

Kvalitní informační systém 

 

Vzdělávací strategie otevřená vůči 

rodičům 

Prostor pro setkání 

 

Poradenský servis 

 

Informace o jednotlivých žácích 

potřebné pro individuální formy 

vzdělávání 

 

Možnost účasti rodičů ve výuce a na 

výchovně vzdělávacích činnostech 

organizovaných školou 

 

Návrhy rodičů – doporučení a změny 

 

 

Specifická část 

- Individuální hodnocení specifik školního vzdělávacího programu 



89 

 

7 SEZAM POUŽITÝCH  ZDROJŮ 

1. BRYCHNÁČOVÁ, E., JEŘÁBEK, J., TUPÝ, J. Rámcový vzdělávací program 

pro obor vzdělání základní škola speciální. VÚP, Praha. 2008, 110 s. ISBN 978-

80-87000-25-0 

 

2. GAVORA, P. Úvod do pedagogického výzkumu. Překlad: Vladimír Jůva. Brno: 

Paido, 2000. Edice pedagogické literatury. 207 s. ISBN 80-85931-79-6. 

 

3. JEŘÁBEK, J., TUPÝ, J. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. 

VÚP, Praha. 2007. 

 

4. JEŘÁBEK, J., TUPÝ, J. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání – 

příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. VÚP, Praha. 

2006 

 

5. NEZVALOVÁ, D. Kvalita a její řízení ve škole. Olomouc: PdF UP, 200. ISBN 

80-7082-828-5 

 

6. PRÁŠILOVÁ, M. Tvorba vzdělávacího programu. 1. vyd. Praha : TRITON, 

2006. 191 s. ISBN 80-7254-712-7.  

 

7. PRŮCHA, J. Pedagogická evaluace. 1. vydání. Brno: MU CDV, 1996. 166 s. 

ISBN 80-210–1333–8 

 

8. PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. Pedagogický slovník: 3. rozšířené 

a aktualizované vydání. 1. vyd. Praha: Portál, 2001. 322 s. ISBN 80-7178-579-2. 

 

9. PRŮCHA, J., JANÍK, T., RABUŠICOVÁ, M. Pedagogická encyklopedie. Vyd. 

1. Praha: Portál, 2009. ISBN 97-88073675462. 

 

10. RÝDL, K., et al. Sebehodnocení školy: Jak hodnotit kvalitu školy. 1. vyd. Praha: 

Agentura STROM, 1998. 71 s. ISBN 80-86106-04-7. 

 

11. SKALKOVÁ, J. Pedagogika a výzvy nové doby. 1. vyd. Brno : Paido, 2004. 

158 s. ISBN 80-7315-060-3. 

 

12. SMOLÍKOVÁ, K. Autoevaluace mateřské školy. Metodická příručka k vlastnímu 

hodnocení. VÚP Praha. 2008. ISBN 978-80-87000-22-9. 

 

13. Tým řešitelů národního projektu Cesta ke kvalitě. Koordinátor autoevaluace. 

NIDV, Praha. ISBN 978-80-86956-57-2. 

 

14. VAŠŤATKOVÁ, J. Úvod do autoevaluace školy. 1. vyd. Olomouc: UP, 2006. 

ISBN 80-244-1422-8. 

 

 

 

 



90 

 

Další použité zdroje 

 

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

jiném vzdělávání (školský zákon),   v platném  znění. 
 

16. Zákon 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. 

 

17. Vyhláška č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění 

povinné školní docházky, v platném znění. 

 

18. Vyhláška č.73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, v platném 

znění. 

 

19. Evaluace. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): 

Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-01-08]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Evaluace  

 

20. [KÁŇOVÁ, Žaneta]. Autoevaluace. In: Kvalita a hodnocení ve vzdělávání: 

Výkladový slovník [online]. Praha: NÚOV [2009] [vid. 15. 7. 2011]. Dostupné z: 

http://slovnik.evaluacninastroje.cz/#phraseId=8&phrase=AUTOEVALUACE.  

 

21. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální. 1. 

vydání. [online]. Praha: Výzkumný ústav pedagogický, 2008. 110 s. [cit. 2012-01-

22]. Dostupné z WWW: <http://www.vuppraha.cz/wp- 

content/uploads/2009/12/RVP-ZSS_kor-final.pdf>. ISBN 978-80-87000-25-0. 

 

22. [SEBEROVÁ, Alena; ŠUSTOVÁ, Petra]. Hodnocení. In: Kvalita a hodnocení ve 

vzdělávání: Výkladový slovník [online]. Praha: NÚOV [2010] [vid. 18. 7. 2011]. 

Dostupné z 

http://slovnik.evaluacninastroje.cz/#phraseId=49&phrase=HODNOCENÍ. 

 

23. http://www.nuov.cz/ae/evaluacni-nastroje 

 

 

 
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Evaluace
http://slovnik.evaluacninastroje.cz/#phraseId=8&phrase=AUTOEVALUACE
http://www.vuppraha.cz/wp-%20content/uploads/2009/12/RVP-ZSS_kor-final.pdf
http://www.vuppraha.cz/wp-%20content/uploads/2009/12/RVP-ZSS_kor-final.pdf
http://slovnik.evaluacninastroje.cz/#phraseId=49&phrase=HODNOCENÍ
http://www.nuov.cz/ae/evaluacni-nastroje


91 

 

8 SEZNAM TABULEK 
Tabulka č. 1: Nejčastější evaluační nástroje (K. Rýdl, J. Vašťatková, M. Prášilová) 

Tabulka č. 2: Dotazník – přehled položek (verze pro textovou část bakalářské práce) 

Tabulka č. 3: Procentuální rozložení cílového souboru  

Tabulka č. 4: Obsah školního vzdělávacího programu 

Tabulka č. 5: Struktura školního vzdělávacího programu 

Tabulka č. 6: Oblasti evaluace 

Tabulka č. 7: Oblasti evaluace – ŠVP ZV, ŠVP ZV – LMP, ŠVP ZŠS 

Tabulka č. 8: Evaluační nástroje pro hodnocení podmínek školy 

Tabulka č. 9: Evaluační nástroje pro hodnocení podmínek školy – ŠVP ZV, ŠVP 

ZV – LMP, ŠVP ZŠS 

Tabulka č. 10: Dostatek / nedostatek evaluačních nástrojů ověřování ŠVP 

Tabulka č. 11: Podíl pedagogů na hodnocení školy, pravidelnost hodnocení ŠVP a 

průběžné shromažďování námětů na aktualizaci ŠVP 

 

Tabulka č. 12: Oblasti hodnocení ŠVP – návaznost tematických / učebních plánů, 

reálnost tematických / učebních plánů, soulad cíle výukových hodin a moderní 

pedagogiky, využití individuálního přístupu 

 

Tabulka č. 13: Oblasti hodnocení ŠVP – návaznost tematických / učebních plánů, 

reálnost tematických / učebních plánů, soulad cíle výukových hodin a moderní 

pedagogiky, využití individuálního přístupu – ŠVP ZV, ŠVP ZV – LMP, ŠVP ZŠS 

 

Tabulka č. 14: Evaluace ŠVP – zapojení a spolupráce s rodiči žáků (zapojování rodičů 

do hodnocení ŠVP, podpora rodičů žáků školy, aby se angažovali v životě školy). 

 

Tabulka č. 15: Evaluace ŠVP – zapojení a spolupráce s rodiči žáků (zapojování rodičů 

do hodnocení ŠVP, podpora rodičů žáků školy, aby se angažovali v životě školy). – 

ŠVP ZV, ŠVP ZV – LMP, ŠVP ZŠS 

 

Tabulka č. 16: Evaluace ŠVP a výsledky vzdělávání žáků (osvojení znalostí, 

dovedností a rozvinutí klíčových kompetencí dle ŠVP) 

 

Tabulka č. 17: Evaluační nástroje využívané dotázanými respondenty při hodnocení 

ŠVP 

Tabulka č. 18: Zdroj, kde dotázaní respondenti získávají evaluační nástroje pro 

hodnocení ŠVP 

Tabulka č. 19: Dostačující / nedostačující evaluační nástroje pro hodnocení ŠVP 

 

Tabulka č. 20: Podíl jednotlivých pracovníků na hodnocení  ŠVP 



92 

 

9 SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha A -  Dotazník evaluace školního vzdělávacího programu v základním 

vzdělávání 

Příloha B - Grafické zpracování jednotlivých otázek 

B I  Otázka č. 2 – Vyhovující/nevyhovující obsah školního vzdělávacího 

programu podle RVP  

 
B II Otázka č. 3 – Vyhovující / nevyhovující struktura ŠVP 

 

B III Otázka č. 4, 5 – Hodnotící oblasti při hodnocení ŠVP, ověřitelnost 

očekávaných výstupů 

 
B IV Otázka č. 6 – Používané evaluační nástroje pro hodnocení podmínek školy 

 

B V Otázka č. 7 – Dostačující / nedostačující evaluační nástroje pro hodnocení 

ŠVP 

 

B VI Otázka č. 8, 9, 10 – Podíl pedagogů na hodnocení, pravidelnost hodnocení, 

průběžnost shromažďování námětů na hodnocení ŠVP 

 

B VII Otázka č. 11 – Oblasti evaluace ŠVP 

 

B VIII Otázka č. 12 – Evaluace ŠVP – spolupráce s rodiči 

 

B IX Otázka č. 13 – Evaluace ŠVP – výsledky vzdělávání žáků 

 

B X Otázka č. 14 – Evaluační nástroje pro hodnocení ŠVP 

 

B XI Otázka č. 16 – Dostatečnost evaluačních nástrojů pro hodnocení ŠVP 

 

B XII Otázka č. 17 – Kdo se podílí na hodnocení ŠVP 



93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 

 

PŘÍLOHA A 

DOTAZNÍK EVALUACE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO 

PROGRAMU V ZÁKLADNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 

 

1. Podle jakého RVP byl vypracován ŠVP  ve vaší škole? (Uveďte všechny 

využívané RVP.) 

 RVP ZV 

 RVP ZV – pro žáky s LMP 

 RVP ZŠS 

 

2. Vyhovuje Vám obsah školního vzdělávacího programu vytvořeného podle 

RVP? 

RVP 

ZV 

     ano RVP ZV 

LMP 

     ano RVP 

ZSS 

     ano 

      spíše ano       spíše ano       spíše ano 

      spíše ne       spíše ne       spíše ne 

      ne       ne       ne 

 

Pokud ne, prosím uveďte důvod: 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

3. Vyhovuje Vám struktura školního vzdělávacího programu vytvořeného 

podle RVP? 

RVP 

ZV 

     ano RVP ZV 

LMP 

     ano RVP 

ZSS 

     ano 

      spíše ano       spíše ano       spíše ano 

      spíše ne       spíše ne       spíše ne 

      ne       ne       ne 

Pokud ne, prosím uveďte důvod: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

4. Věnujete se při hodnocení ŠVP následujícím hodnotícím oblastem? 
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A. Podpora integrovaného vzdělávání 

     ano 

     ne 

Pokud Ano, uveďte prosím konkrétní body, které v oblasti „podpora 

integrovaného vzdělávání“ hodnotíte: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

B. Formální zpracování ŠVP 

     ano 

     ne 

Pokud Ano, uveďte prosím konkrétní body, které v oblasti „formální zpracování 

ŠVP“ hodnotíte: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

C. Otevřenost a funkčnost ŠVP 

     ano 

     ne 

Pokud Ano, uveďte prosím konkrétní body, které v oblasti „otevřenost a funkčnost 

ŠVP“ hodnotíte: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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5. Jsou očekávané výstupy v ŠVP formulovány tak, aby byly ověřitelné?  

     ano 

     ne 

 

6. Jaké evaluační nástroje pro hodnocení podmínek školy vaše škola 

používá? 

     řízené rozhovory 

     strukturované moderované skupinové diskuse 

     jiné školní dokumentace  

     dotazníky 

     jiné záznamové listy nebo jiné evaluační nástroje  

Prosím vypište jaké: 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

7. Považujete Vámi vybrané evaluační nástroje ověřování ŠVP za 

dostačující pro vlastní hodnocení ŠVP? 

ŠVP ZV      ano ŠVP ZV LMP      ano ŠVP ZSS      ano 

      ne       ne       ne 

 

8. Podílejí se na hodnocení ŠVP všichni pedagogové školy?  

     ano 

     ne 

 

9. Probíhá hodnocení ŠVP pravidelně? 

     ano 

     ne 

            Pokud Ano, uveďte prosím jak často: 

           ………………………………………………………………………………… 
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10. Jsou náměty na aktualizaci ŠVP shromažďovány průběžně? 

     ano 

     ne 

    Uveďte prosím jak často: 

      …………………………………………………………………………………… 

 

11. Zabýváte se při evaluaci ŠVP: 

A. Návazností tematický plánů/učebních plánů jednotlivých předmětů ze 

vzdělávacího programu? 

     ano 

     ne 

B. Reálností tematických/učebních plánů? Zda jsou reálné, tj. respektují 

dané podmínky vzdělávání (materiální, lidské zdroje, demografické 

podmínky)? 

     ano 

     ne 

C. Cílem výukových hodin, zda je v souladu s moderními poznatky 

pedagogiky? 

     ano 

     ne 

D. Využíváním individuálního přístupu k žákům ze strany pedagogů 

(obsah, metody, tempo učení)?  

     ano 

     ne 

Pokud Ano, uveďte prosím konkrétní způsoby individuálního přístupu: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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12. Evaluace ŠVP - spolupráce s rodiči 

A. Jsou rodiče zapojováni do hodnocení ŠVP?  

     ano 

     ne 

Pokud Ano, uveďte prosím jakým způsobem: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

B. Jsou rodiče podporováni, aby se angažovali v životě školy? 

     ano 

     ne 

Pokud Ano, uveďte prosím způsob podpory: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

13. Evaluace ŠVP -výsledky vzdělávání žáků. Zabýváte se při evaluaci ŠVP: 

A. Zda mají žáci osvojené znalosti a dovednosti požadované v ŠVP? 

 

ŠVP ZV      ano ŠVP ZV LMP      ano ŠVP ZSS      ano 

      ne       ne       ne 

 

B. Zda mají žáci rozvinuté klíčové kompetence dle ŠVP odpovídající danému 

stupni školy? 

ŠVP ZV      ano ŠVP ZV LMP      ano ŠVP ZSS      ano 

      ne       ne       ne 
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14. Jaké evaluační nástroje hodnocení vzdělávání žáků vaše škola používá? 

ŠVP ZV      ŠVP ZV LMP           ŠVP 

ZŠS  

     didaktické testy       didaktické testy       didaktické testy 

     dotazníky pro žáky       dotazníky pro žáky       dotazníky pro žáky 

     dotazník pro učitele       dotazník pro učitele       dotazník pro učitele 

     hospitační záznamy       hospitační záznamy       hospitační záznamy 

     rozhovory se žáky       rozhovory se žáky       rozhovory se žáky 

     rozhovory s rodiči       rozhovory s rodiči       rozhovory s rodiči 

     jiné záznamové listy       jiné záznamové listy       jiné záznamové listy 

     jiné evaluační nástroje       jiné evaluační nástroje      jiné evaluační nástroje  

 

Prosím vypište jaké: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

15. Kde získává Vaše škola používané evaluační nástroje? 

Prosím vypište: (př.CERMAT, SCIO, srovnávací testy, vlastní výroba apod.) 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

16. Považujete evaluační nástroje pro hodnocení ŠVP, které má vaše škola k 

dispozici za dostačující?  

ŠVP ZV      ano ŠVP ZV LMP      ano ŠVP ZSS      ano 

      ne       ne       ne 

 

17. Kdo se podílí na hodnocení ŠVP školy? 

        ředitel(ka) školy 

        zástupce ředitele školy 

        koordinátor ŠVP 

        pedagogičtí pracovníci 

        žáci 

        rodiče 

        rada školy 
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Jiní: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

18. Dotazník vyplnil/a:   

     ředitel/ka školy 

     zástupce ředitele 

     učitel/ka 
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PŘÍLOHA B  

GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ ZÍSKANÝCH DAT 

B I Otázka č. 2 – Vyhovující / nevyhovující obsah školního vzdělávacího programu 

podle RVP  
 

 

 

B II Otázka č. 3 – Vyhovující / nevyhovující struktura ŠVP 
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B III  Otázka č. 4, 5 – Hodnotící oblasti při hodnocení ŠVP, ověřitelnost 

očekávaných výstupů 

 

 

B IV Otázka č. 6 – Používané evaluační nástroje pro hodnocení podmínek školy 
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B V Otázka č. 7 – Dostačující / nedostačující evaluační nástroje pro hodnocení 

ŠVP 

 

 

B VI Otázka č. 8, 9, 10 – Podíl pedagogů na hodnocení, pravidelnost hodnocení, 

průběžnost shromažďování námětů na hodnocení ŠVP 
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B VII Otázka č. 11 – Oblasti evaluace ŠVP 

 

 

B VIII Otázka č. 12 – Evaluace ŠVP – spolupráce s rodiči 
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B IX Otázka č. 13 – Evaluace ŠVP – výsledky vzdělávání žáků 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osvojitelnost znalostí a dovedností požadovaných v 

ŠVP   % 

Rozvinutí kompetencí dle ŠVP  
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B X Otázka č. 14 – Evaluační nástroje pro hodnocení ŠVP 

 

 

B XI Otázka č. 16 – Dostatečnost evaluačních nástrojů pro hodnocení ŠVP 

 

 



107 

 

B XII Otázka č. 17 – Kdo, se podílí na hodnocení ŠVP 

 

 


