Metodické pokyny
Rámec pro vlastní hodnocení školy
1. Základní popis
Metodologická struktura evaluačního nástroje je obdobná struktuře některých modelů kvality
vytvořených v zahraničí a modelu kvality vytvořeném Českou společností pro jakost. K jednotlivým
oblastem a podoblastem kvality jsou přiřazeny hodnotící otázky. Míra plnění kritéria je posouzena
pomocí škály příslušící danému kritériu. Další součástí hodnotícího procesu je podání důkazu či
odůvodnění zhodnocení daného kritéria. Jako důkazy mohou mimo jiné sloužit výsledky
autoevaluačních procesů proběhlých s využitím široké škály evaluačních nástrojů vytvořených
v rámci projektu Cesta ke kvalitě (nebo z vlastních či jiných spolehlivých zdrojů). Během hodnocení
je dvakrát prováděno souhrnné zhodnocení. Nejprve se jedná o souhrnné zhodnocení dosažených
výsledků jednotlivých oblastí. Na závěr je hodnotitelem provedeno celkové posouzení podmínek
vzdělávání, oblastí, kde bylo dosaženo dobrých výsledků a oblastí, které je třeba výrazněji
zlepšovat. Na základě provedeného zhodnocení jsou formulována opatření pro další zlepšování.

2. Základní kroky, které provede uživatel při použití tohoto nástroje:







Postupně zhodnotí všechny podoblasti podle navržených otázek.
o Shromáždí důkazy, kterými doloží, co a jak je v dané oblasti prováděno, jakých
výsledků je dosahováno. Těmito důkazy mohou být i í šetření dílčích oblastí kvality
školy realizovaná za pomoci nástrojů vytvořených v rámci projektu Cesta ke kvalitě.
o Vybere stupeň na hodnotící škále.
o Zvolí počet bodů v rozmezí příslušejícím danému stupni.
o Může podat konkrétní návrh na zlepšení v dané oblasti.
Provede souhrnné zhodnocení za každou oblast.
Provede celkové zhodnocení dosažených výsledků.
Navrhne opatření pro další zlepšování.
Vygeneruje si zprávu o vlastním hodnocení školy, kterou ještě může upravit.

3. Typy škál
3.1. Hodnocení procesů a výsledků
Tato škála je použita pro hodnocení podoblastí 1, 2, 3 a 5, se zaměřuje na zhodnocení nastavení
určitého procesu v dané oblasti a dosahování výsledků v dané oblasti. Při hodnocení je nutné
posuzovat zda dané probíhá a je dosaženo ve většině možných aspektů. Dále je posuzováno, zda je
oblast řešena systematicky a toto řešení je poté dále přezkoumáváno.
Škála obsahuje celkem 6 stupňů, každý stupeň odpovídá určitému rozmezí bodů. Bodové
ohodnocení bude provádět hodnotitel dle vlastního rozhodnutí, a to na základě kvality a množství
poskytnutých důkazů.
1. Důkazy nižší kvality: vlastní metodika/nástroje.
2. Důkazy vyšší kvality: vlastní metodika/nástroje podrobené širší diskuzi s odborníky v dané
oblasti (např. publikace, prezentace na konferenci, apod.) a metodika/nástroje převzaté
z odborných zdrojů.

Pro stupeň N a 0 nejsou požadovány důkazy, ale odůvodnění (relevantnosti, priority, nedostatek
lidských zdrojů, apod.).
N –Neřešeno.
0 bodů
Tuto oblast z různých důvodů neřešíme.
0 –Nedostatek důkazů.
0 bodů
Nemáme dostatek doložitelných důkazů. Výsledky jsme nezjišťovali.
1 – Začátek.
1-20 bodů
Této oblasti začínáme věnovat pozornost. Máme důkazy týkající se plánování/hledání způsobů, jak
dané začlenit do chodu školy.
2 – Určitý pokrok.
21-50 bodů
Existují důkazy, že se v dané oblasti již něco pozitivního děje. Oblast dobře řešíme v několika dílčích
směrech. Příležitostně provádíme přezkoumávání, zjišťujeme zpětnou vazbu týkající se proběhlých
procesů v dané oblasti.
3 – Podstatný pokrok.
51-80 bodů
Máme důkazy, že tuto oblast řešíme systematicky, téměř v celém rozsahu. V mnoha směrech
dosahujeme dobrých výstupů a výsledků. Pravidelně provádíme přezkoumávání, které slouží jako
podklad k dalšímu zlepšování. Příležitostně provádíme porovnání s jinými školami a začleňujeme
dobré nápady do vlastní praxe.
4 – Dosaženo.
81-100 bodů
Oblast řešíme systematicky a prakticky v celém rozsahu. Dosahujeme výborných výstupů a výsledků
v mnoha směrech. Na základě rutinně prováděného přezkoumávání a porovnávání s ostatními
školami už nemůžeme předpokládat podstatné zlepšování. Ve srovnání s ostatními můžeme působit
jako vzorový příklad přístupu k dané oblasti.

3.2. Hodnocení výsledků
Tyto škály jsou určeny pro zhodnocení zejména Oblasti 4 Výsledky vzdělávání žáků, ale i vybraných
kritérií v rámci Oblasti 1. Hodnotí dosažené výsledky a jejich časové trendy.
Škála 1
0 - Výsledky nejsou zjišťovány.
1 - Výsledky jsou podprůměrné v mnoha směrech.
2 - V několika málo směrech jsou výsledky dobré/vynikající, v ostatních podprůměrné.
3 - Výsledky jsou v mnoha směrech dobré.
4 - Výsledky jsou v mnoha směrech vynikající.
Škála 2
N – výsledky nejsou zjišťovány.
-1 – Hodnoty se v čase zhoršují.
0 – Hodnoty jsou v čase stabilní.
1 – Hodnoty se v čase mírně zlepšují.
2 – Hodnoty se v čase výrazně zlepšují.
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4. Průběh vlastního hodnocení školy s pomocí EN Rámec pro vlastní
hodnocení školy
V této části jsou stručně uvedeny pokyny, jak postupovat při vlastním hodnocení školy s použitím
výše uvedeného nástroje. Podrobnější pokyny naleznete v manuálu k tomuto nástroji v kapitole 4.

4.1. Vyplňte úvodní informace.
Nejprve vyberte typ školy. Na základě tohoto vám budou vygenerována kritéria příslušející právě
k danému typu školy. Vyplňte část „Info o škole“, která požaduje cíle školy a prezentaci školy
v širším kontextu.

4.2. Seznamte se s kritérii pro hodnocení a jim příslušejícími škálami.
Samostatné dokumenty v.doc formátu lze získat v části nástroje „PODKLADY“.

4.3. Shromážděte důkazy, kterými podložíte hodnocení jednotlivých kritérií.
Při hledání důkazů vám může pomoci část „Zdroje“ v hodnotícím poli daného kritéria. Zde jsou
uvedeny názvy materiálů, které mohou být přímo použity jako důkazy, anebo slouží jako podklady
k dalším analýzám. Těmito materiály mohou být také výstupy z autoevaluačních nástrojů, které byly
vytvořeny v rámci projektu „Cesta ke kvalitě“. Tyto nástroje jsou vyznačeny tučně. Pro pohodlnější
práci či práci v týmu si můžete stáhnout podklady pro hodnocení (část nástroje „PODKLADY“).
Podklady obsahují zejména výpis jednotlivých kritérií. Můžete si zvolit, které podoblasti budou
zahrnuty do výběru.

4.4. Proveďte hodnocení jednotlivých kritérií.
Oblast 2, 3 a 5
Pro Oblast 2, 3 a 5 použijte hlavní škálu. Na základě dodaných důkazů vyberte stupeň hodnocení na
škále. Škála rozlišuje zejména mezi tím, zda je oblast, které se kritérium týká, řešena
systematicky (pak již vybíráte pouze mezi stupněm 3 a 4) a zda dochází k rutinnímu
přezkoumávání a vynikajícím výsledkům v porovnávání s jinými školami (stupeň 4).
Jedno kritérium je často tvořeno několika kriteriálními otázky. Další otázky v podstatě rozvíjí tu
první a pouze ukazují, v jaké šíři je možné při hodnocení uvažovat.
Dále se můžete zhodnotit ještě jemněji pomocí bodů. Zde by se při hodnocení měla promítnout
kvalita důkazů, viz následující Průvodce bodovým hodnocením.

Průvodce bodovým hodnocením
Stupeň 0 nebo N ............................................................................................... 0 bodů
Pro stupeň N a 0 nejsou požadovány důkazy, ale odůvodnění (relevantnosti, priority, nedostatek
lidských zdrojů, apod.).
Stupeň 1 (Začátek)
Důkazy: vyhledávání literatury, příkladů dobré praxe .............................................. 1-10 bodů
Důkazy:aplikace na podmínky školy (analýzy potřeb, plánování…)............................. 11-20 bodů
Stupeň 2 (Určitý pokrok)
Důkazy: nastavení činností v jednom či více směrech .............................................. 21-39 bodů
Důkazy: + příležitostné přezkoumávání ................................................................. 40-50 bodů
Stupeň 3 (Podstatný pokrok)
Důkazy: systematické nastavení procesu v dané oblasti........................................... 51-69 bodů
Důkazy: + přezkoumávání, porovnávání s dalšími školami ...................................... 70-80 bodů
Stupeň 4 (Dosaženo)
Důkazy: systematické nastavení procesu v celé oblasti včetně provádění přezkoumávání tohoto
procesu, výsledky porovnávání s dalšími školami .................................................... 81-100 bodů
Pokud váháte s volbou bodů, je lépe zvolit nižší hranici, abyste měli dost prostoru pro zlepšování se
v dalších letech.
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Pokud nezvolíte bodové hodnocení bude započítán minimální počet bodů příslušející danému stupni
škály.
Dále může uvést návrhy na zlepšení, pokud budete chtít. Pokud ne, nechte pole prázdné.
Oblast 4
Pro Oblast 4 použijte Škálu 1 a 2. Tyto dvě škály hodnotí, jaké úrovně výsledků bylo dosaženo a jak
se tak děje v čase. Vybere-li hodnotitel v rámci Škály 1 stupeň 4 (Výsledky jsou v mnoha směrech
vynikající.) Na Škále 2 pak může vybírat ze všech nabízených stupňů mimo stupně 2 (Hodnoty se
v čase výrazně zlepšují.). Pokud jsou výsledky vynikající už neexistuje příliš prostoru pro zlepšování.
Pokud můžete jako důkaz použít pouze jeden výsledek, který je nadprůměrně, vyberte stupeň 2.
V případě, že se jedná o první testování, není možné určovat trend. U škály 2 pak vyberte stupeň 0,
tj. hodnoty jsou stabilní.
Dále může uvést návrhy na zlepšení, pokud budete chtít. Pokud ne, nechte pole prázdné. Návrhy na
zlepšení podané k jednotlivým kritériím budou vygenerovány v rámci „Souhrnného zhodnocení –
Návrh zlepšování“. Jelikož kritéria zde budou uvedena pouze pod identifikačními čísly, je nutné
návrhy na zlepšení formulovat dostatečně konkrétně a jednoznačně, aby bylo i bez souvislostí
zřejmé, čeho se týkají.
Oblast 1
Obsahuje kritéria pro hodnocení oběma typy škál.
Pole, která mají být vyplněna: důkazy, výběr škály.
Volitelná pole: návrhy na zlepšení, výběr bodů.

4.5. Proveďte souhrnné zhodnocení dané oblasti.
Oblast 1
Proveďte zhodnocení dosažených podmínek vzhledem k cílům školy.
Oblasti 2-5
Proveďte zhodnocení dosažených výsledků v dané podoblasti vzhledem k podmínkám a cílům školy.
Při posuzování výsledků se zaměřte na posouzení splnění stanovených cílů školy. Dosažené výsledky
mohou být ovlivněny podmínkami, a to zejména personálními a materiálními (a ekonomickými)
podmínkami, což by se mělo odrazit ve zhodnocení. Nástroj nabízí dvě samostatná pole pro
zhodnocení zvlášť vzhledem k personálním a zvlášť vzhledem k materiálním (ekonomickým)
podmínkám. Možný postup, jak k tomuto posouzení přistoupit je tento:


Proveďte souhrn výsledků v tabulkách.



Vytipujte silné a slabé podoblasti v dané oblasti.



Zhodnoťte dané vzhledem k cílům školy, prioritám.



Diskutujte možné příčiny v personálních (první pole) a ekonom./mat. podmínkách
(druhé pole).

4.6. Podejte komentář k dosaženým výsledkům hodnocení
V části nástroje „SOUHRNNÉ ZHODNOCENÍ“ Æ „Podmínky“ je k dispozici souhrnný přehled
hodnocení oblasti kvality školy Podmínky ke vzdělávání. Tento přehled slouží k provedení sumarizace
a následně jako podpora při posuzování dalších výstupů hodnocení (viz následující odstavec).
V části nástroje „SOUHRNNÉ ZHODNOCENÍ“ Æ „Dobré výsledky, Výsledky ke zlepšení“ se vygenerují
podoblasti kvality školy, ve kterých dosahujete dobrých výsledků a podoblasti, které by bylo vhodné
výrazněji zlepšit. K těmto získaným výstupům můžete podat vlastní komentář, kde zhodnotíte
dosažené výsledky zejména vzhledem k cílům školy, prioritám, podmínkám apod.
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4.7. Podejte komentář k dosaženým výsledkům hodnocení
Poslední, ovšem nejdůležitější, úlohou je formulace návrhů opatření na zlepšení, která budou
realizována v dalších letech. V části „SOUHRNNÉ ZHODNOCENÍ“ Æ „Návrh zlepšení“ se vygenerují
návrhy na zlepšení podané k jednotlivým kritériím. Tyto náměty mohou sloužit jako odrazový
můstek k vytvoření závazného návrhu. Nejprve je ale nutné takto získané návrhy na zlepšení
zhodnotit. Které z návrhů budete chtít realizovat a proč? Do příslušného pole uveďte zdůvodnění
vzhledem ke stanoveným cílům školy a předchozím výsledkům. Poslední pole „Návrh konkrétních
opatření“ je určeno pro formulaci návrhu konkrétních opatření, která budete realizovat v blízké
budoucnosti.
„SOUHRNNÉ ZHODNOCENÍ“ Æ „Účinnost opatření“ – pokud je vlastní hodnocení školy prováděno
opakovaně, v této části proveďte zhodnocení účinnosti opatření, která byla navržena v předchozím
hodnocení. Tj. zda vůbec byla navržená opatření přijata, a pokud ano, zda došlo následně ke
zlepšení daných podoblastí.

4.8. Vygenerování Zprávy o vlastním hodnocení školy
Po vyplnění formulářových polí nástroje si můžete vygenerovat Zprávu o vlastním hodnocení školy.
Můžete si zvolit z několika formátů. Jednak je k dispozic .pdf, jednak formáty vybraných textových
editorů. Zprávu je tedy možné dále upravovat, např. vkládat obrázky, apod. Zprávu je pak
samozřejmě možné uložit a archivovat jak v elektronické, tak případně tištěné podobě.
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