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Evaluace, vlastní hodnocení   

Provádění evaluace, vlastního hodnocení školy,  upravovala 15/2005, vyhláška MŠMT ze dne  

27. prosince 2004, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv v § 8; tento 

paragraf  byl zrušen, evaluace tedy není povinností ze zákona, přesto je dobré ji provádět, 

a to nejlépe v souladu s původním § 8 uvedené vyhlášky.  

Stane se tak i v tomto plánu VaV 2019/2020.  

Během celého školního roku 2018/2019 docházelo průběžně k plnění hlavních cílů a priorit: 

1. Kvalita práce učitele 

2. Kvalita podmínek ke vzdělávání 

3. Kvalitní vzdělávací programy 

4. Inovativní organizace 

5. Účinná spolupráce s praxí 

Přehled o plnění úkolů za rok 2018/2019 nalezneme v příloze - Příloha 1: Přehled o plnění úkolů 

2018/2019. Jednotlivé úkoly jsou hodnoceny kategoriemi splněno, probíhá a nebylo řešeno, 

nesplněno. Hodnotící tabulka obsahuje sloupec s doporučením typu vyřadit, pokračovat a znovu 

zařadit. 

Vlastní evaluace je provedena metodou benchmarking se zaměřením na kritéria ČŠI. Předložená 

evaluační zpráva ve formě tabulky - Příloha 2: Evaluace dle kritérií ČŠI 2019/2020 provádí 

hodnocení předmětných skutečností, které k evaluaci doporučovala  vyhláška 15/2005, a to 

z pohledu hodnotících kritérií ČŠI. Jsou to: 

1. Koncepce a rámec školy  

2. Pedagogické vedení školy  

3. Kvalita pedagogického sboru  

4. Výuka  

5. Vzdělávací výsledky žáků   

6. Podpora žákům při vzdělávání 

Postup hodnocení pomocí stupnice 4 až 1 je popsán na listu hodnocení. Přičemž stupeň 4 je nejlepší 

a 1 nejhorší.  

Výsledné hodnocení je uvedeno na listu souhrny a dopadlo takto: 

http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlasky-ke-skolskemu-zakonu
_příloha1_plnění%20úkolů_2018_2019.xlsx
_příloha1_plnění%20úkolů_2018_2019.xlsx
https://cs.wikipedia.org/wiki/Benchmarking
_příloha2_evaluace%202018_2019_dle%20kriterií%20ČŠI.xlsx
https://www.csicr.cz/cz/DOKUMENTY/Kriteria-hodnoceni
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Evaluovaná oblast Hodnocení  Četnosti hodnocení 

1 Koncepce a rámec školy  Velmi dobrá 4, 4, 3, 3, 4 

2 Pedagogické vedení školy  Velmi dobrá 4, 4, 4, 4, 3 

3 Kvalita pedagogického sboru  Velmi dobrá 4, 4 , 4, 3, 3 

4 Výuka  Velmi dobrá 4, 4, 3, 4 

5 Vzdělávací výsledky žáků   Dobrá 4, 3, 3, 3 

6 Podpora žákům při vzdělávání  Velmi dobrá  4, 4, 4 

CELKEM Velmi dobrá 

 

 

V Uherském Hradišti dne 29. 8. 2019 

 

ng. Jiří Durďák 

Ředitel školy 

 


