
   
Projekt Zavádění evaluačních nástrojů pro zlepšování kvality vzdělávání ve Zlínském kraji je 

spolufinancován  
Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. 

  
  

Zavádění evaluačních nástrojů pro zlepšování kvality vzdělávání ve 
Zlínském kraji  

Program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Prioritní osa: 1 – Počáteční vzdělávání 

Oblast podpory: 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání 

Období  realizace: 21. 12. 2009 - 30. 11. 2012 

Celkový rozpočet: 6 649 754,71 Kč 

Financování: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF) - 85 % 
Státní rozpočet ČR - 15 % 

Stručný obsah: 

Hlavním cílem projektu je zavedení systému hodnocení škol ve Zlínském kraji zřizovatelem. 
Klíčovou aktivitou je provedení hodnocení 57 středních škol Zlínského kraje, do kterého se 
zapojí 3 420 žáků. Výsledky budou následně vyhodnoceny a zpracovány pro účely hodnocení 
škol zřizovatelem. V rámci projektu bude vyškoleno 171 pracovníků škol (vedoucí a 
pedagogičtí pracovníci škol) v oblasti evaluace. Vznikne metodika k použitému evaluačnímu 
nástroji, která bude hlavní studijní oporou při školení pracovníků a poslouží jim jako zdroj 
informací při samotném provedení evaluace na školách. Na základě zjištěných výsledků 
hodnocení v letech 2010 a 2011 bude vytvořena globální zpráva přidané hodnoty pro 
zřizovatele. 
Z důvodu zajištění trvalého zvyšování kvality Zlínský kraj projektem vytvoří regionální systém 
hodnocení škol zřizovatelem. K tomu je nutné sjednotit systém evaluací tak, aby splňoval 
požadavek na potřebu srovnávat výstupy vzdělávacího procesu mezi jednotlivými školami. 

Aktivity projektu: 

1. Vytvoření metodiky pro práci s evaluací 
Bude vytvořena odborná metodika pro práci s evaluací, která bude sloužit jako základní 
školící materiál. Následně jí budou moci využívat školy jako odborný manuál pro práci s 
výsledky evaluací. 
  
2. Vyškolení odpovědných osob v práci s vybraným evaluačním nástrojem 
V rámci projektu bude vyškoleno 171 odpovědných osob (pracovníků a vedoucích pracovníků 
škol) v práci s 
vybraným evaluačním nástrojem. Každý z účastníků projektu absolvuje dva dvoudenní běhy 
školení. Celkem bude realizováno 12 dvoudenních běhů školení, během kterých bude 
vyškoleno celkem 171 účastníků projektu, tj. cílových skupin, (počítáno s rozdělením do 
skupin po cca 30 osobách, tj. 6 skupin * 2 dny). 
  
3. Získání vstupních dat evaluace v roce 2010 
Prostřednictvím vybraného evaluačního nástroje bude realizován sběr dat k provedení 
evaluace škol ve Zlínském kraji. Sběr dat bude probíhat elektronicky on-line prostřednictvím 
internetu. 
  
4. Zpracování výsledků evaluace 2010 
V průběhu této klíčové aktivity budou odborně zpracována získaná data ze všech 57 
středních škol zřizovaných 
Zlínským krajem. 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. 
  
5. Supervizní setkání vyškolených pracovníků 
Cílem této aktivity je poskytnout odborné poradenství všem školám, které se zapojily do 
projektu a zúčastnily se evaluace. 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.  
   
6. Získání vstupních dat evaluace v roce 2011 
Prostřednictvím vybraného evaluačního nástroje bude realizován sběr dat k opakovanému 
provedení evaluace 
škol ve Zlínském kraji. Sběr dat bude probíhat elektronicky on-line prostřednictvím internetu. 
  
7. Zpracování výsledků evaluace 2011 
V průběhu této klíčové aktivity budou odborně zpracována získaná data evaluací ze všech 57 
zapojených 
středních škol Zlínského kraje provedené opakovaně v roce 2011. K jejich zpracování bude 
využita stejná metoda 
jako v předcházejícím roce, aby bylo možno zjistit přidanou hodnotu provedených změn na 
školách po provedené 
evaluaci v roce 2010. Výsledky evaluací budou po kompletním zpracování předány 
odpovědným osobám na jednotlivých školách. Následně každou evaluovanou školu navštíví 
odborný konzultant a odborný pracovník, kteří poskytnou vysvětlení k výsledkům evaluační 
zprávy a navrhnou postupy řešení situace na škole, zvýšení kvality a efektivity vzdělávání. 
  
8. Supervizní setkání vyškolených pracovníků a praktická cvičení s výstupy dat 
evaluace a přidanou hodnotou v roce 2011 
Cílem této aktivity je poskytnout odborné poradenství všem školám, které se zapojily do 
projektu a zúčastnily se evaluace. 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.  
   
9. Porovnání přidané hodnoty škol pro zřizovatele 
Hlavním cílem této klíčové aktivity je srovnání výstupů dat evaluace získaných při prvním a 
druhém snímání v roce 2010 a 2011 a zjištění přidané hodnoty, kterou přinesly změny 
provedené na základě první provedené evaluace v roce 2010, odborných konzultací a 
supervizí vedených odbornými poradci na jednotlivých školách. 

Všeobecný cíl: Hlavním cílem projektu je nastavení vhodných podmínek vzdělávání ve školách na základě 
výsledků evaluace. 

Specifický cíl: 

§ Provázat vnější a vnitřní evaluaci škol a vytvořit regionální systém hodnocení škol 
zřizovatelem, a to za použití jednotného evaluačního nástroje. K tomuto účelu bude 
vybrána ověřená metoda a pro školy vytvořen metodický nástroj, jak evaluaci provádět a 
jak pracovat s jejími výsledky.  

§ Vytvořit metodiku pro práci s evaluací pro pracovníky škol.  
§ Vyškolit 171 pracovníků škol, kteří vytvoří na svých školách evaluační týmy. Tito 

pracovníci povedou na školách realizaci evaluací, budou o spolupracovat s odbornými 
konzultanty dodavatele vybraného evaluačního nástroje při následné práci s výsledky 
evaluace, odborní konzultanti pomohou analyzovat výsledky školy a zvolit správnou 
strategii dalšího rozvoje střední školy. Zúčastní se supervizních setkání, na kterých 
budou prakticky řešit situace vyplývající z výsledků evaluací a sdílet zkušenosti s členy 
evaluačních týmů jiných škol.  

§ Provést evaluaci 57 středních škol Zlínského kraje zřizovatelem. K hodnocení 
těchto škol bude použit ověřený evaluační nástroj a evaluace bude směřována do 
odborné úrovně v oblastech: efektivita učení, atmosféra vztahů, ohrožení rizikovými 
jevy, silné a slabé stránky školy. 

Cílové skupiny: 

§ vedoucí pracovníci škol 
§ pracovníci škol 
§ žáci škol 

  

Kontaktní osoba: 

Ing. Jana Školoudíková 
projektová manažerka 
( 577 043 847 
* jana.skoloudikova@kr-zlinsky.cz 

mailto:jana.skoloudikova@kr-zlinsky.cz

