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P íloha . 1 

Dotazník pro editele a editelky obchodních akademií 

 

První ást – informace o škole 

1. Po et žák  oboru vzd lání 6341M/02 obchodní akademie: 
Dopl te ………………………………… 

2. Po et t íd oboru vzd lání 6341M/02 obchodní akademie: 
Dopl te ………………………………… 

3. Délka a forma studia: 
Dopl te ………………………………… 

4. Lokalita školy (kraj): 
a) Karlovarský 
b) Ústecký 
c) Liberecký 
d) Královéhradecký 
e) Pardubický 
f) Jiho eský 
g) Plze ský 
h) St edo eský 
i) Praha 
j) Olomoucký 
k) Moravskoslezský 
l) Zlínský 
m) Jihomoravský 
n) Vyso ina 

 

Druhá ást – zam ení autoevaluace na školní vzd lávací program oboru vzd lání 

6341M/02 Obchodní akademie 

1. Máte vytvo ený autoevalua ní plán v rámci autoevalua ního procesu pro hodnocení 
ŠVP? 

ANO      NE 
2. Ve funkci koordinátora ŠVP p sobí na Vaší škole: 

o editel 
o zástupce editele 
o p edseda p edm tového týmu 
o u itel 
o jiný pedagogický pracovník (dopl te jaký) 

……………………………………. 
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3. Jak asté byly drobné úpravy ŠVP od jeho zavedení v návaznosti na autoevaluaci? 
o v každém školním roce 
o v pr b hu vzd lávacího cyklu 
o po ukon ení vzd lávacího cyklu 
o dosud jsme ŠVP neupravovali 

4. Jak asté byly zásadní úpravy ŠVP od jeho zavedení v návaznosti na autoevaluaci? 
o v každém školním roce 
o v pr b hu vzd lávacího cyklu 
o po ukon ení vzd lávacího cyklu 
o dosud jsme ŠVP neupravovali 

5. Byla ve Vaší škole v návaznosti na autoevaluaci provedena pro obchodní akademii 
specifická inovace ŠVP? 
ANO dopl te jaká ………………………    NE 

 

T etí ást – úpravy školního vzd lávacího programu v návaznosti na autoevaluaci 

V této ásti dotazníku zaškrtn te, zda byly od zavedení školního vzd lávacího programu 

provedeny úpravy jednotlivých oblastí v návaznosti na autoevaluaci. 

1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE – NÁZEV ŠVP 
ANO          NE 
o drobné úpravy 
o zásadní úpravy 

2. PROFIL ABSOLVENTA 
Uplatn ní na trhu práce 
ANO          NE 
o drobné úpravy 
o zásadní úpravy 
Všeobecné kompetence 
ANO          NE 
o drobné úpravy 
o zásadní úpravy 
Odborné kompetence 
ANO          NE 
o drobné úpravy 
o zásadní úpravy 
Ukon ení vzd lávání maturitní zkouškou 
ANO          NE 
o drobné úpravy 
o zásadní úpravy 
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3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 
Celkové pojetí a cíle vzd lávacího programu 
ANO          NE 
o drobné úpravy 
o zásadní úpravy 
Podmínky pro p ijetí ke studiu 
ANO          NE 
o drobné úpravy 
o zásadní úpravy 
Organizace výuky 
ANO          NE 
o drobné úpravy 
o zásadní úpravy 
Realizace praktického vyu ování 
ANO          NE 
o drobné úpravy 
o zásadní úpravy 
Realizace klí ových kompetencí a pr ezových témat 
ANO          NE 
o drobné úpravy 
o zásadní úpravy 
Další vzd lávací a mimoškolní aktivity 
ANO          NE 
o drobné úpravy 
o zásadní úpravy 
Zp sob hodnocení žák  
ANO          NE 
o drobné úpravy 
o zásadní úpravy 
Podmínky ukon ování vzd lávání 
ANO          NE 
o drobné úpravy 
o zásadní úpravy 
Vzd lávání žák  se speciálními vzd lávacími pot ebami, se zdravotním 
postižením a zdravotním znevýhodn ním 
ANO          NE 
o drobné úpravy 
o zásadní úpravy 
Vzd lávání žák  mimo ádn  nadaných 
ANO          NE 
o drobné úpravy 
o zásadní úpravy 
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4. ROZPRACOVÁNÍ OBSAHU VZD LÁVÁNÍ V RVP DO ŠVP 
ANO          NE 
o drobné úpravy 
o zásadní úpravy 

5. U EBNÍ PLÁN  
asová dotace 

ANO          NE 
o drobné úpravy 
o zásadní úpravy 

6. U EBNÍ OSNOVY  
Název a charakteristika vyu ovacích p edm t  
ANO          NE 
o drobné úpravy 
o zásadní úpravy 
Vzd lávací obsah všeobecných p edm t  
ANO          NE 
o drobné úpravy 
o zásadní úpravy 
Vzd lávací obsah odborných p edm t  
ANO          NE 
o drobné úpravy 
o zásadní úpravy 

7. MATERIÁLNÍ PODMÍNKY REALIZACE ŠVP 
ANO          NE 
o drobné úpravy 
o zásadní úpravy 

8. PERSONÁLNÍ PODMÍNKY REALIZACE ŠVP 
ANO          NE 
o drobné úpravy 
o zásadní úpravy 

9. PODMÍNKY BEZPE NOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ P I VZD LÁVÁNÍ 
ANO          NE 
o drobné úpravy 
o zásadní úpravy 

10. SPOLUPRÁCE S RODI I A JINÝMI SOCIÁLNÍMI PARTNERY 
ANO          NE 
o drobné úpravy 
o zásadní úpravy 

11. ZAPOJENÍ DO PROJEKT  A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 
ANO          NE 
o drobné úpravy 
o zásadní úpravy 

 
 


