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AUTOEVALUACE ŠKOLY 

Vlastní hodnocení školy je dokument, který je výsledkem autoevaluačních činností. Zpracovává se v souladu s § 9 Školského zákona a § 8 Vyhlášky 15/ 2005, a to 

vždy za školní rok. Projednává se v pedagogické radě nejpozději do 31.10. následujícího školního roku. Autoevaluace – vnitřní hodnocení školy napomáhá ke 

zkvalitnění a zefektivnění vzdělávání a výchovy ve  škole. Cílem autoevaluace školy je analyzovat výchovně vzdělávací procesy, stanovit prostředky, nástroje, cesty 

ke zlepšení kvality školy, dospět ke kvalitativně vyšší úrovni školou poskytovaných služeb a zjistit aktuální informace o stavu školy, tím získat podklady pro 

plánování a realizaci dalšího rozvoje školy. Autoevaluace není samoúčelným procesem, ale má poskytovat  kvalitní a co nejobjektivnější zpětnou vazbu. Aby tomu 

tak skutečně bylo, je třeba dbát na tyto zásady : 

� Naučit se uvědomovat si nedostatky, připustit, že vůbec nějaké máme. 

� Odhalení a pojmenování příčin – proč tomu tak je. 

� Zvolení nových, účinnějších postupů, tj. náprava. 

 

Oblasti autoevaluace: 

� materiální, technické, ekonomické, hygienické a další podmínky ke vzdělávání 

� průběh vzdělávání 

� školní klima a vzájemné vztahy s rodiči a místní komunitou 

� výsledky vzdělávání 

� řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

� soulad realizovaného školního vzdělávacího programu s rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání 

 

Funkce hodnocení vyučovacího procesu: 

� Motivační funkce s cílem zaměřit pozornost k definovaným hodnotám. 

� Poznávací funkce s cílem rozlišovat hodnoty a významy, ukazovat souvislosti. 

� Konativní funkce má za cíl aktivizovat, podněcovat k činnému dosahování nebo udržování hodnot. 

 

#ástroje autoevaluace: 

� rozbor dokumentace školy 
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� rozhovory s učiteli, rodiči  

� dotazníky pro rodiče, žáky a učitele 

� srovnávací prověrky, dovednostní testy 

� hospitace  

 

Časové rozvržení autoevaluačních činností: 

� hospitační činnost (v průběhu celého škol. roku) 

� sebehodnocení práce učitelů a hodnocení ředitelem školy za minulý školní rok (začátek škol. roku) 

� projednání struktury vlastního hodnocení školy s pedagogickou radou (§ 9 vyhlášky č.15/2005 Sb.) (do konce září) 

� projednání vlastního hodnocení školy v pedagogické radě za minulý školní rok (do konce října) 

� dovednostní testy žáků  (podzim) 

� srovnávací prověrky (průběžně celý škol. rok) 

� dotazníky na klima školy (1x za 2 roky) 

 

Průběžně: rozhovory s učiteli a žáky, výstupy z jednání školské rady 

 

Vnější evaluace probíhá prostřednictvím zřizovatele a ČŠI. 


