
Příloha ŠVP (Autoevaluace) 
AUTOEVALUACE V ROVIN Ě UČITEL Ů 

                ------------------------------------------------------------ 
 
Oblast   Cíl   Kritéria   Díl čí cíl   Nástroj   Četnost 
      (Indik.kval.školy) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vyučovací a  Zjistit úroveň podmínek Přispívá klima k dosažení cílů Navození příjemného pracovního Pozorování práce a činnosti průběžně 
školní klima  pro výuku v ped.-psych. školy. Chování učitelů k žákům, klima. Vzájemné respektování. učitele, rozhovory se žáky, 1x ročně 
   oblasti   vstřícnost,respekt. Řešení probl. Využití psychologa školy  učiteli, rodiči, ankety,  
      kolektivu. Potlačení projevů     dotazníky pro učitele, žáky, 
      šikany.Výuka v přátelském     rodiče, hospitace, vzáj. hospit., 
      prostředí. Vztahy mezi učiteli,     pozorování a hodnocení  
      mezi učiteli a žáky      sledovaného jevu, konzultace se 
              školním psychologem 
 
Výuka   Zjistit úroveň ped. Je dán prostor pro samostatnost optimální vytíženost žáka,      - „ -   průběžně 

  procesu, uplatňování a tvořivost, tvůrčí činnosti žáků. využívání diferencovaného kontrola a hodnocení vedení 1x za ¼ 
   strateg.postupů ŠVP. Je propojen s realitou. Rozvíjí přístupu, skupinové práce,  pís.projevů žáků.Hodnocení roku 

  Zjistit úroveň vědom. a klíčové kompetence. Je přihlíženo činnostního učení, sepětí      práce met.orgánů.Analýza 
  dovedností žáků  k individ. dispozicím žáka. Podílí výuky s praxí   prací žáků,diagnostika čtení, 
     se všichni žáci na práci. Využívá     plánování výuky,stanovování 
     se počáteč.znalostí žáků.       vých. cílů a jejich vyhodnoc., 
     Odpovídají výsledky žáků      úroveň výsledků ve vzdělávání 
     vynaloženému úsilí. Analýza     (SCIO,KALIBRO,didakt.testy) 
     přijímacího řízení.      analýza výsledků přij.řízení, 
             žákovské portfólio, hodnocení 
             v ŽK, výsledky soutěží a 
             olympiád 

 
Práce učitelů  Zjistit úroveň práce Mají učitelé promyšleny formy, Individ. přístup k žákům a jeho Pozorování práce a činnosti průběžně 
   jednotl. pracovníků metody a cíle výuky. Schopnost promyšlenost. Plánování práce, učitele, hospitace. Ankety, 1x za 1/2 
      inovačních postupů učitele. Je pravidelné ověřování účinnosti dotazníky pro žáky, učitele, roku  
      podávána žákům přiměř. pomoc. práce. Systematičnost dalšího rodiče. Práce met. orgánů. 
      Spolupráce s rodiči a ost. vých. vzdělávání   Rozbor klasifikace a hodnoc.,  
      čin. Promýšlení kritérií hodnoc.     analýza úspěšnosti výchov.  
              komisí 
 



 
Hodnocení žáků  Zjistit dodržování Srozumitelnost a jasnost  Rozšíření nástrojů hodnoc., Kontrola a hodnocení úrovně průběžně 
   zásad hodnocení  kritérií. Rozmanitost  Pozitivní motivace.  škol. dok. Hodnocení práce 1x za  
   a klasifikace  nástrojů hodnocení.  Zohlednění schopností  met. orgánů. Pozorování práce ¼ roku 
      Podpora sebehodnocení,  a možností žáka.   učitele, hospitace, rozbory 
      návod na zlepšení,  Informovanost o způsobech klasifikace a hodnocení  
      příležitost projevu  hodnocení 
 
 
Vedení školy  Zjistit úroveň  Vytváření podmínek a klima Podpora ind. potřeb učitele, Hodnocení ČŠI, zřizovatele, průběžně 
   práce vedení školy pro vzdělávání a práci učitelů. vytváření učit. kolektivu.  audit, hodnocení dalších  2 x ročně 
      Nakládání s finančními prostř. Podpora sebevzdělávání učit. kontrolních orgánů. Rada školy, 
      Spolupráce s rodiči a dalšími Získávání prostředků,zajištění rozhovory s učiteli, rodiči, 
      výchovnými činiteli  vybavení pro výuku.Využívání zástupci veřejnosti 
          školních prostor 


