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Zlín 23. února 2010 
 
Vážená paní ředitelko, 
Vážený pane řediteli, 
 
dovolte mi, abych Vás pozval na úvodní konferenci k projektu Zavádění evaluačních nástrojů pro zlepšování 

kvality vzdělávání ve Zlínském kraji, která se uskuteční ve Zlíně  

 

dne  3. března 2010   od   11:00 hodin 

v zasedací místnosti Zastupitelstva ZK, budova Krajského úřadu Zlínského kraje, 16. etáž. 

 

Cílem této konference je poskytnutí informací o realizaci projektu, jeho cílech, hlavních aktivitách, zdrojích 

financování a možnostech zapojení se do projektu.  

 

V souladu se školským zákonem je škola od 1. 1. 2005 povinna každé dva roky provádět vlastní hodnocení školy 

(podle § 12 zákona č. 561/2004 Sb.). Jedná se o systematický, pravidelný a strukturovaný proces, ve kterém 

škola sama zjišťuje a vyhodnocuje údaje o hlavních oblastech své činnosti a využívá je k realizaci svého rozvoje. 

 

Zlínský kraj jako zřizovatel 57 středních škol působících v jeho územním obvodu vytváří nejen materiálně 

provozní podmínky pro zajištění vzdělávání, ale současně má i velký zájem o zvyšování kvality vzdělávacího 

procesu probíhajícího na školách. S touto skutečností souvisí i záměr Zlínského kraje využít své kompetence 

dané školským zákonem, který umožňuje kraji jako zřizovateli hodnotit své školy, tedy provádět externí evaluaci. 

 

Vzhledem k tomu, že vlastní hodnocení škol probíhá v současné době nesystémově a na jednotlivých školách 

zcela rozdílným způsobem, je vhodné z důvodu zajištění trvalého zvyšování kvality sjednotit systém evaluací tak, 

aby splňoval požadavek na potřebu srovnávat výstupy vzdělávacího procesu mezi jednotlivými školami a 

provázat vnitřní a vnější evaluaci. Realizací výše uvedeného projektu dojde k implementaci evaluačních a 

poradenských nástrojů do praxe škol ve Zlínském kraji, ke zvýšení kompetence pracovníků škol v této oblasti a 

současně bude vytvořen jednotný regionální systém hodnocení škol. 

 

Vážená paní ředitelko, pane řediteli, jsem přesvědčen, že Vás tato nabídka ke spolupráci příznivě osloví, že se 

v plné míře zapojíte do uvedeného projektu a využijete získané poznatky ve prospěch dalšího rozvoje Vámi 

řízené školy.  

Potvrďte, prosím, svoji účast v termínu do 26. února 2010  na elektronické adrese sona.marcikova@kr-zlinsky.cz 

nebo marcela.doslova@kr-zlinsky.cz.     

 

Těšíme se na setkání s Vámi. 

 

S pozdravem 

 

 

Mgr. Josef Slovák 

radní pro oblast školství, mládeže a sportu  
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