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Obsah metodiky

• Úvod

• Diagnostický proces a nastavení evaluačního nástroje

• Efektivita učení

• Atmosféra vztahů

• Rizikové jevy

• Práce s výsledky, interpretace a konzultace

• Opakované měření a přidaná hodnota

• Závěr



Vyškolení odpovědných osob

• V rámci projektu bude vyškoleno 171 odpovědných osob (pracovníků a 
vedoucích pracovníků škol) v práci s vybraným evaluačním nástrojem. V 
průběhu školení se naučí, jak evaluovat svou školu. Vybraný nástroj jim 
umožní zmapovat základní procesy v dané škole a zjistit stav v oblasti 
efektivity vyučování, atmosféry vztahů, potenciálu vzniku rizikových forem 
chování a silné a slabé stránky školy.

• V rámci této aktivity bude vyškoleno celkem 171 účastníků - vedoucích 
(ředitelů, zástupců) a pedagogických pracovníků (učitelů, vychovatelů, 
preventistů, atd.) škol ve Zlínském kraji, kteří budou umět pracovat s 
výsledky evaluace.

• Budou vyškoleny evaluační týmy – vždy 3 osoby ze školy.



Získání vstupních dat evaluace v roce 2010 a 2011

• Prostřednictvím vybraného evaluačního nástroje bude realizován sběr dat 
k provedení evaluace škol ve Zlínském kraji. Sběr dat bude probíhat 
elektronicky on-line prostřednictvím internetu.

• Výsledkem bude 57 kompletních evaluačních zpráv obsahujících podrobně 
rozebranou situaci dané školy zaměřených na oblast efektivity učení, 
atmosféry vztahů, ohrožení rizikovými jevy, silné a slabé stránky školy 
apod.

• Výsledky evaluací budou po kompletním zpracování předány odpovědným 
osobám na jednotlivých školách. Následně každou evaluovanou školu 
navštíví odborný konzultant a odborný koordinátor, kteří poskytnou 
vysvětlení k výsledkům evaluační zprávy a navrhnou postupy řešení situace 
na škole, zvýšení kvality a efektivity vzdělávání.



Supervizní setkání vyškolených pracovníků a praktická cvičení s 
výstupy dat evaluace a přidanou hodnotou v roce 2011

• Během supervizních setkání budou vyškoleným osobám z jednotlivých škol 
(evaluačním týmům) poskytovány odborné konzultace zaměřené 
především na další práci s evaluačním výstupem, na zlepšení efektivity a 
kvality vzdělávání, případně řešení situace na dané škole. Tato setkání 
budou rovněž sloužit jako místo výměny zkušeností mezi jednotlivými 
školami a jako místo pro praktická cvičení s výstupy dat evaluace.

• V roce 2011 se uskuteční opakovaná supervizní setkání vycházející z 
druhého kola evaluací 57 škol ZK zapojených do projektu. 

• Supervize budou zaměřené především na zhodnocení a přidanou hodnotu, 
kterou přinesly změny realizované na základě výsledků evaluace z roku 
2010.
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