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Autoevaluace školy – tabulková část 
 

Zaměření 
autoevaluace Kritéria Indikátory Nástroje Termín Zodpovídá - hod notí 

 Kvalifikace pedagogického  
 sboru ( kvalifikace,  
 aprobovanost, specializace) 
      

Kvalifikovanost, 
aprobovanost, absolvováni 
specializačních kurzů ( vých. 
poradenství, metodik 
prevence neg. Jevů, ICTK ) 

Přehledy aprobovanosti, 
pedagogická specializace 1 x ročně Ředitelka školy 

Další vzdělávání 
pedagogických pracovníků 

Individuální zapojení 
pedagogů do DVPP ( VŠ 
kurzy, kurzy IKT, jazykové 
kurzy, metodické akce, atd.) 

Přehledy individuálního studia 
pedagogických pracovníků 1 x ročně Ředitelka školy 

Realizace školního 
vzdělávacího programu – 
zavádění nových forem výuky 
do vyučovacího procesu 

Aktivita žáků při výuce Hospitační činnost Podle plánu hospitací Ředitelka školy 
Zást. ředitelky školy 

Zařazování integrovaných 
žáků se SPUCH do systému 
individuální péče 

Počet vyšetřených a počet 
zařazených žáků 

Přehledy zařazených do 
individuální péče – kontrola 
dokumentace ( individuální 
plány ) 
Kontrola termínů zařazení 
integrovaných žáků 

2 x ročně Výchovný poradce 

Individuální pedagogická 
práce se žáky se SPUCH 

- Individuální plány žáků se 
SPUCH 
- počet a naplněnost 
pracovních skupin 
- kvalifikovanost ved. Učitelů 
- vybavenost pomůckami 
 

- přehledy zařazených žáků 
do skupin 
- přehledy kvalifikovanosti 
- přehled o vybavení 
pomůckami 

2 x ročně Výchovný poradce 

Speciální pedagogická práce 
se žáky s mimořádným 
nadáním 

Počet zařazených žáků 
kvalita a frekvence práce 
s nadanými žáky 

Přehledy zařazených žáků 1 x ročně Výchovný poradce 

Prevence sociálně 
patologických jevů 

Počet a úroveň akcí 
pořádaných pro žáky 

Názory žáků a učitelů – 
zpětná vazba 1 x ročně Metodik prevence sociálně 

patologických jevů 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvalita 
vyučovacího 

procesu 
 

podmínky a pr ůběh 
vzdělávání 

Poradenství vycházejícím 
žákům 

- Aktivity pro vycházející žáky Počet a úroveň besed a 
exkurzí 

1 x ročně Výchovný poradce 
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Zaměření 
autoevaluace Kritéria Indikátory Nástroje Termín Zodpovídá - hod notí 

Vybavenost školy 
- Pomůcky, kvalita učebnic 
- Využití učebny informatiky 
- Využití odborných učeben 

Hodnocení učitelů 
Přehled o využití učeben 

1 x ročně 
1 x ročně 
1 x ročně 

Vedoucí MS 1. stupně 
ICT koordinátor 
Zást. ředitele 

Kvalita 
vyučovacího 

procesu   
 

podmínky a pr ůběh 
vzdělávání 

Klima školy 

- Dotazníkové šetření pro   
učitele 
- Dotazníkové šetření pro 
žáky 

Vyhodnocení dotazníků 
 
Vyhodnocení dotazníků 

1 x za 2 roky 
 
1 x za 2 roky 

Ředitelka školy 
 
Ředitelka školy 

Pochvaly a opatření na 
posílení kázně 

Počet a úroveň kázeňských 
opatření 

Podklady z jednání 
pedagogických rad 

1 x čtvrtletně Třídní učitelé 

Hodnocení prospěchu 
(vyznamenání, 
neprospívající) 

Počty vyznamenaných, počty 
a důvody neprospívajících 

Podklady z jednání 
z klasifikačních 
pedagogických rad 

2 x ročně Třídní učitelé 

Soutěže žáků Účast a úspěšnost žáků v 
soutěžích Počty a umístění žáků 1 x ročně Zástupce ředitele 

 
 
 
 
 
 

Výsledky vzd ělávání  

Srovnávací testy 

Evaluované testy 
CERMAT, SCIO, KALIBRO,... 
 
Vlastní tématické testy a 
šetření 

Vyhodnocení testů 
 
 
Vyhodnocení testů 

1 x ročně 
 
 
Podle potřeby 

Ředitelka školy 
 
 
Ředitelka školy 

 
Systém řízení a přenosu 
informací 
 

Funkčnost přenosu informací:  
vedení školy – pedagogický 
sbor – vedení školy 

Názor pedagogů - anketa 1 x ročně Ředitelka školy 

 
Dokumentace 

Vedení předepsané školní 
dokumentace 
- Třídní knihy, třídní výkazy, 
katalogové listy, školní 
matrika  
- elektronická databáze 
Evidence a Vysvědčení 

Výsledky kontrol Podle plánu kontrol Zástupce ředitele 

 
 
 
 
 
 

Řízení školy 

Kontroly BOZP, PO Technicky stav, dokumentace Zápisy z kontrol Podle plánu kontrol Zástupce ředitele 
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Zaměření 
autoevaluace Kritéria Indikátory Nástroje Frekvence Zodpovídá - hodnotí 

Zájem rodičů o dění ve škole Počet rodičů na akcích školy Přehled o počtu rodičů Po každé akci Ředitel školy nebo pověřený 
pedagog 

Aktivity pro rodiče Kurzy, besedy, semináře Počet akcí a rodičů 1 x ročně Ředitelka školy 

Nabídka volnočasových 
aktivit 

Zájmové kroužky 
organizované školou 
 
Nepravidelné akce pro žáky 

Počet kroužků a jejich 
naplněnost 
Počet akcí pro žáky a účast 
na těchto akcích 

1 x ročně 
 
1 x ročně 

Ředitelka školy 

 
 
 
 

Spolupráce s rodi či 

Spokojenost rodičů s činností 
školy 

Dotazníkové akce Vyhodnocení dotazníkových 
akcí 

1 x za 2 roky Ředitelka školy 

Podíl žák ů na 
atmosfé ře školy Aktivita školního parlamentu Aktivita a funkčnost 

parlamentu 

Hodnocení a názory členů 
parlamentu 
Anketa mezi žáky 

1 x ročně 
Pedagog pověřený koordinací 
činnosti žákovského 
parlamentu 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 


