
Zavádění evaluačních nástrojů pro zlepšování 

kvality vzdělávání ve Zlínském kraji

CZ.1.07/1.1.00/08.0073

Individuální projekt

Příjemce: Zlínský kraj

Realizaci zajišťuje: odbor Řízení dotačních programů a odbor Školství, 

mládeže a sportu)

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
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Základní údaje o projektu

Doba trvání projektu: 21. 12. 2009 – 30. 11. 2012

Hlavní cíl: nastavení vhodných podmínek 

vzdělávání ve školách na základě 

výsledků evaluace

Operační program: OP vzdělávání pro 

konkurenceschopnost, prioritní 

oblast 1, oblast podpory 1.1 

Zvyšování kvality ve vzdělávání

Celkový rozpočet: 6 649 754,71 Kč
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Klíčové aktivity projektu I.

1. Vytvoření metodiky pro práci s evaluací

2. Vyškolení odpovědných osob v práci s vybraným evaluačním 

nástrojem

3. Získání vstupních dat evaluace v roce 2010

4. Zpracování výsledků evaluace 2010

5. Supervizní setkání vyškolených pracovníků

6. Získání vstupních dat evaluace v roce 2011

7. Zpracování výsledků evaluace 2011

8. Supervizní setkání vyškolených pracovníků a praktická cvičení s 

výstupy dat evaluace a přidanou hodnotou v roce 2011 

9. Porovnání přidané hodnoty škol pro zřizovatele
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Klíčové aktivity projektu II.

Vyškolení odpovědných osob v práci s vybraným evaluačním 

nástrojem

• 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) 

zahájení školení 1. skupiny 30. – 31. 3. 2010

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.

3. března 2010 Úvodní konference



Klíčové aktivity projektu III.

Zpracování výsledků evaluace 2010 a 2011

• Získaná data 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.

Supervizní setkání vyškolených pracovníků v roce 2010 a 2011

• Cílem 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.
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Harmonogram projektu
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Rok 2010

12/2009 – 03/2010 Vytvoření metodiky pro práci s evaluací 

03/2010 – 06/2010 Vyškolení odpovědných osob v práci s vybraným 

evaluačním nástrojem

05/ 2010 – 06/2010 Získání vstupních dat evaluace v roce 2010

06/2010 – 08/2010 Zpracování výsledků evaluace 2010

09/2010 – 12/2010 Supervizní setkání vyškolených pracovníků

Rok 2011

01/ 2011 – 03/2011 Získání vstupních dat evaluace v roce 2011

03/ 2011 – 05/2011 Zpracování výsledků evaluace 2011

06/ 2011 – 09/2011 Supervizní setkání vyškolených pracovníků

Rok 2012

Porovnání přidané hodnoty škol pro zřizovatele



Aktuální situace v projektu
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• Vytvoření metodiky pro práci s evaluací 

• Výběrová řízení - zajištění ubytovacích a stravovacích služeb

- zajištění propagace a publicity projektu

• Výběr cílové skupiny a rozdělení do skupin

• Organizace vzdělávacích aktivit projektu



Shrnutí
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Cílová skupina

Vedoucí  a pedagogičtí pracovníci - 171 pracovníků školy, jedná se o 3-členné týmy za 

každou školu, kteří budou rozděleni do 6 skupin.

Žáci škol - evaluace proběhne na 57 školách zřizovaných ZK na přibližně 3 420 žácích

Vzdělávací aktivity

• 171 pracovníků školy, jedná se o 3-členné evaluační týmy za každou 

školu, kteří budou rozděleni do 6 skupin

• zahájení školení 1. skupiny 30. – 31. 3. 2010

• Vzdělávání bude probíhat ve  dvou 2-denních bězích. Celkem tedy proběhne 

24  školících dnů.

• do 5. března 2010 utvořit evaluační tým za Vaši školu



Kde získat informace?
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Zlínský kraj
www.kr-zlinsky.cz sekce Rozvojové projety realizované Zlínským krajem

Realizační tým projektu

Ing. Jitka Homolková, Ph.D., MBA – vedoucí projektu

jitka.homolkova@kr-zlinsky.cz, tel. 577 043 840

Ing. Jana Školoudíková – projektová manažerka

jana.skoloudikova@kr-zlinsky.cz, tel. 577 043 847

Ing. Roman Krajíček – finanční manažer

roman.krajicek@kr-zlinsky.cz, tel. 577 043 846

Bc. Šárka Bařáková – odborná koordinátorka

sarka.barakova@kr-zlinsky.cz, tel. 577 043 744

PhDr. Soňa Marčíková – odborná koordinátorka

Sona.marcikova@kr-zlinsky.cz, tel. 577 043 708

Ing. Marcela Došlová – administrativní pracovnice

Marcela.doslova@kr-zlinsky.cz, tel. 577 043 729
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Děkuji za pozornost


