
Příloha č. 1: Příklad baterií výroků – průběh vzdělávání 

Vlastní hodnocení škol – Hodnocení kvality základního vzdělávání  

(pomůcka pro vlastní hodnocení škol) 
Česká školní inspekce, Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5 

 

 

učitel navazuje na předchozí učivo v souladu se vzdělávacím programem školy  

učitel podporuje vnímání souvislostí  

učitel dbá na to, aby žáci rozuměli nebo pochopili, čemu se mají naučit  

učitel vyžaduje, aby žáci sdělovali, co se naučili  

učitel stanovuje dílčí cíle v souladu s cíli vzdělávacího programu  

učitel stanovuje vzdělávací obsah v souladu se specifickými cíli předmětu (oboru)  

učitel účelně strukturuje vzdělávací obsah vzhledem ke zvoleným cílům  

učitel směřuje činnosti žáků ke zvolenému cíli  

učitel prezentuje učivo věcně správně  

učitel vede žáky k plánování úkolů, postupů  

učitel zařazuje metody, při kterých docházejí k objevům, řešením a závěrům žáci sami  

učitel zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů  

učitel se zajímá o náměty, názory, zkušenosti žáků  

učitel vede žáky k prozkoumávání názorů a pohledů, lišících se od jejich vlastních  

učitel připouští chyby (pracuje s nimi jako s příležitostmi, jak ukázat cestu k cíli)  

učitel klade otevřené otázky, zadává problémové úkoly či úkoly rozvíjející tvořivost  

učitel zadává úkoly, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace z různých 
informačních zdrojů  

studijní materiály a zdroje jsou ve výuce dostupné a v potřebném počtu  

učitel umožňuje žákům pracovat s materiály, v nichž si mohou ověřit správnost svého 
řešení  

žáci si v hodině mohou vybírat pomůcky, které jim skutečně pomáhají  

učitel zadává úkoly, při kterých žáci uplatňují znalosti z více předmětů současně  

učitel umožňuje, aby žáci v hodině pracovali s odbornou literaturou, encyklopediemi, 
internetem apod.  

učitel zadává úkoly, při kterých žáci spolupracují  

učitel skupině zadává úkoly tak, aby se zapojil každý žák  

učitel vytváří příležitosti pro vzájemnou komunikaci žáků k danému úkolu  

hodina obsahuje aktivity, pro které si žáci mohou vybrat práci ve skupinách, dvojicích 
nebo samostatně  

učitel žáky upozorní, když svým chováním někoho omezují nebo si neuvědomují, že by 
mu měli  
pomoci  

učitel žáky vede k tomu, aby se dokázali zastat druhého  

učitel žáky učí, jak při vyučování co nejlépe spolupracovat  

učitel dbá na to, aby žáci rozuměli nebo pochopili, čemu se mají naučit pro lepší 
komunikaci a  
spolupráci ve skupině  

učitel vyžaduje, aby žáci sdělovali, co se naučili pro lepší komunikaci a spolupráci  
ve skupině  

žáci se učí zastávat se sami sebe - ohradit se proti nespravedlnosti  

učitel ve výuce reflektuje společenské či přírodní dění  

učitel vede žáky ke správným způsobům užití materiálu, nástrojů, vybavení, techniky  

učitel vede žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti včetně používání 
ochranných prostředků  

učitel vyžaduje dokončování práce v dohodnuté kvalitě a termínech  
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učitel je důsledný ve vyžadování dohodnutých zásad a pravidel  

učitel umožňuje žákům používat vhodné učební (i kompenzační) pomůcky  

učitel žákům umožňuje prezentovat výsledky jejich práce  

učitel hodnotí žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok  

učitel má zájem, aby každý žák zažil úspěch (hodnotí i dílčí výkon, respektuje 
individuální možnosti)  

učitel projevuje očekávání úspěchu (např. čeká dostatečně dlouho na odpověď)  

učitel volbou organizace, forem a metod zohledňuje rozdíly ve znalostech a pracovním 
tempu jednotlivých žáků  

učitel vnímá i aktivně zjišťuje aktuální potřeby jednotlivých žáků (flexibilně na ně 
reaguje, vyrovnává se s nečekanými situacemi)  

učitel vede žáky k sebehodnocení  

učitel se zajímá, jak žákům vyhovuje jeho způsob výuky  

učitel zajišťuje, aby žáci ve škole zažívali pocit úspěchu  

 



Příloha č. 2: Hospitační záznam jedné ze sledovaných škol 

 

HOSPITAČNÍ  ZÁZNAM 

Předmět:………………………………………   Třída: ……………………………………………… 

Vyučující: ……………………………………..   Obor: ………………………………………….…… 

Datum: ………………………………………..   Forma vzdělávání: …………………………… 

Číslo hodiny: …….       Celková dotace: …….       Počet přítomných: …..…       Počet žáků celkem: …..… 

Téma hodiny: ………………………………………………………….. 

Časový průběh výuky: 

 

Soulad tematického plánu s osnovou:               ano – ne  

rozpory:………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Soulad probíraného učiva s tematickým plánem:  ano – ne 

rozpory:………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Samostatná činnost žáků:………………………………………………………………………………………………………………. 

Aktivizace žáků:……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Účinná technická podpora výuky: ………………………………………………………………………………………………… 

Komunikace:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Klady: 

 

Zápory: 

 

Doporučení: 

 

Hospitační pohovor se uskutečnil dne: ……………………………………….. 

………………………………………………….    ………………………………………………. 

podpis hospitujícího       podpis vyučujícího 

Stanovisko vyučujícího:



Příloha č. 3: Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro 

pedagogické pracovníky s platností od 1. ledna 2015 (v Kč měsíčně) 

 

Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách 

a správě, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

 

 



Příloha č. 4: Rozpětí platových tříd 

Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

DÍL 2.16 VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ 

2.16.01 UČITEL 

 

8. platová třída 

1. Vzdělávací a výchovná činnost směřující k získávání vědomostí, dovedností a návyků 

dětí v mateřské škole podle vzdělávacího programu. 

9. platová třída 

1. Tvorba vzdělávacího programu třídy mateřské školy. Aplikace vzdělávacích 

a výchovných metod včetně případné individuální práce s dětmi se speciálními 

vzdělávacími potřebami. 

2. Vzdělávací a výchovná činnost v odborném výcviku při přípravě žáků v oborech 

středního vzdělání s výučním listem. 

3. Vzdělávací a výchovná činnost v praktickém vyučování v předmětech, jejichž 

obsahovou náplní je řízení silničních motorových vozidel, zaměřená na přípravu žáků 

a studentů k získání řidičského oprávnění k řízení motorových vozidel. 

10. platová třída 

1. Tvorba a koordinace školního vzdělávacího programu mateřské školy nebo tvorba 

vzdělávacích programů pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a individuálních 

vzdělávacích programů. 

2. Vzdělávací a výchovná činnost v praktickém vyučování v oborech středního vzdělání 

s maturitní zkouškou nebo v odborném výcviku v náročných oborech středního vzdělání 

s výučním listem. 

11. platová třída 

1. Tvorba koncepce rozvoje školních vzdělávacích programů mateřských škol včetně jejich 

koordinace v regionu. 

2. Vzdělávací a výchovná činnost zaměřená na získávání vědomostí a dovedností 

ve všeobecně-vzdělávacích nebo odborných předmětech podle školního vzdělávacího 
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programu, podle vzdělávacího programu vyšší odborné školy nebo podle individuálních 

vzdělávacích plánů ve spolupráci s dalšími odborníky a dalších metodických 

doporučení z oblasti pedagogiky a psychologie. 

3. Vzdělávací a výchovná činnost v praktickém vyučování v náročných oborech středního 

vzdělání s maturitní zkouškou a v oborech vyššího odborného vzdělání. 

4. Komplexní koordinace vzdělávání v praktickém vyučování nebo v odborném výcviku 

střední školy nebo v praktické přípravě vyšší odborné školy se znalostmi a dovednostmi 

z jiných oborů vzdělání a s teoretickým vyučováním. 

5. Vzdělávací činnost v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřená 

na oblasti pedagogiky, psychologie, teorie výchovy a didaktiky aj. oblasti podle 

vzdělávacích programů akreditovaných v systému dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků. 

12. platová třída 

1. Komplexní vzdělávací a výchovná činnost ve všeobecně-vzdělávacích nebo odborných 

předmětech spojená s tvorbou a průběžnou aktualizací pedagogické dokumentace, 

kterou pedagogický pracovník vytváří, a podle níž postupuje při výkonu své přímé 

pedagogické činnosti nebo spojená s tvorbou a průběžnou aktualizací individuálních 

vzdělávacích plánů. 

2. Tvorba koncepcí rozvoje oboru středního vzdělání s výučním listem nebo skupiny 

příbuzných oborů. 

3. Komplexní vzdělávací činnost v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

spojená s tvorbou vzdělávacích programů akreditovaných v systému dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků a jejich evaluací. 

4. Tvorba koncepce rozvoje školních vzdělávacích programů mateřských škol pro děti se 

speciálními vzdělávacími potřebami a jejich koordinace v rámci kraje. 

13. platová třída 

1. Tvorba koncepce rozvoje oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo oboru 

vzdělání ukončeného absolutoriem nebo rámcových vzdělávacích programů. 
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2. Specializovaná metodologická činnost v oblasti pedagogiky a psychologie, k jejímuž 

výkonu je nezbytné získání specializace stanovené zvláštním právním předpisem. 

3. Tvorba a koordinace mezinárodních projektů zaměřených na vzdělávání a výchovu 

a projektů dalšího vzdělávání přesahujících rámec škol, tvorba a koordinace 

vzdělávacích programů vyšších odborných škol. 

14. platová třída 

1. Tvorba koncepcí celostátních nebo mezinárodních programů vzdělávání. 

 

 

 

 

 



Příloha č. 5: Kvalifikační předpoklady vzdělání pro výkon prací v jednotlivých platových třídách 

 

 

 

Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a 

právě, ve znění pozdějších předpisů. 

(1) Kvalifikační předpoklady vzdělání pro výkon prací v jednotlivých platových třídách (dále jen 

„potřebné vzdělání“) jsou  

 

1. platová třída: základní vzdělání nebo základy vzdělání  

2. platová třída: základní vzdělání nebo základy vzdělání  

3. platová třída: střední vzdělání  

4. platová třída: střední vzdělání s výučním listem nebo střední vzdělání  

5. platová třída: střední vzdělání s výučním listem  

6. platová třída: střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo střední vzdělání s výučním listem  

7. platová třída: střední vzdělání s maturitní zkouškou  

8. platová třída: střední vzdělání s maturitní zkouškou  

9. platová třída: vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou  

10. platová třída: vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné 

vzdělání  

11. platová třída: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo 

vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu  

12. platová třída: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo 

vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu  

13. platová třída: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu  

14. platová třída: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu  

15. platová třída: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu  

16. platová třída: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu.  

 

 



 

 

DOTAZNÍK PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY VOŠ 

Název vyšší odborné školy……………………………………………………………… 

1. Kdy jste nastoupil/a do školy, kde v současnost působíte? 

 2014/2015 

 2013/2014 

 2012/2013 

 Dříve 
 

2. Jakým způsobem jste byl/a v posledních třech letech hodnocen/a za Váš 

pracovní výkon?  

Do tabulky prosím vyplňte všechny možnosti, kterými jste byl/a hodnocen/a, a doplňte, 

kolikrát a kým to bylo. V případě, že jste některým ze způsobů hodnocena nebyla, řádek 

nevyplňujte.  

 

Do sloupců „KOLIKRÁT?“ vepište počet provedených hodnocení v jednotlivých školních 

rocích.  

 

Do sloupce „KÝM?“ vepište, kdo prováděl hodnocení. Např. ředitel; zástupce; předseda 

předmětové komise; kolega, který učí stejný předmět; kolega, který učí jiný předmět; 

formální hodnocení provedené studenty; formální hodnocení provedené rodiči; formální 

hodnocení provedené kolegy; sebehodnocení; apod.  

 

Příklad: V letošním školním jsem doposud byl/a hospitována 1 x, a to ředitelem školy. 

V minulém školním roce jsem hospitována nebyla. V roce 2012/2013 jsem byl/a 

hospitován/a  2 x, a to ředitelem a kolegou, který vyučuje stejný předmět.  

 

Vyplnění řádku HOSPITACE bude v tomto případě vypadat jako na příkladu níže. Obdobně 

postupujte i u dalších metod hodnocení.  

 

Příklad vyplněné tabulky: 

Metoda hodnocení Kolikrát?  Kým? 

2014/2015 2013/2014 2012/2013 

Hospitace 1 x 0 x  2 x  2 x Ředitel 

1 x Kolega vyučující 

stejný předmět 



 

 

Prostor pro Vaše odpovědi: 

Metoda hodnocení Kolikrát? Kým? 

2014/2015 2013/2014 2012/2013 

Hospitace 

 

    

Formální hodnotící rozhovor 

(periodické hodnocení prováděné 

např. 1 x za rok, 1 x za půl 

roku…) 

    

Hodnocení podle předem 

stanovených cílů (plnění plánu a 

dosahování cílů formulovaných 

při posledním hodnotícím 

rozhovoru) 

    

Volný popis / esej (písemný 

posudek) 

 

    

Hodnocení jednotlivých kritérií 

výkonu pomocí stupnice či škály 

 

    

Checklist / dotazník 

 

    

Vytvoření pořadí (seznam od 

nejlepšího po nejhoršího 

pracovníka) 

    

Metoda kritických případů 
(průběžné zaznamenávání 

příkladů dokládající dobrý, 

průměrný a/nebo špatný výkon) 

    

BARS (kombinace hodnotící 

škály a metody kritických 

případů: na základě 

pozorovaného pracovního výkonu 

je jednání pracovníka zaneseno na 

hodnotící stupnici s předem 

uvedenými ilustrativními 

příklady, které tomuto bodu na 

škále odpovídají) 

 

    



 

 

Assessment centre (hodnocení 

prováděné více hodnotiteli na 

základě plnění modelových 

situací – individuálních, párových 

a skupinových) 

    

Jiné (doplňte):      

 

Prostor pro doplnění a další sdělení 

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………. 


