
AUTOEVALUACE ŠKOLY Příloha č. 9 k výroční

zprávě o čin. šk. za 
šk. rok 2013/14

ZAMĚŘENÍ PODMÍNKY KE SPOLUPRÁCE VÝSLEDKY PERSONÁLNÍ ŠKOLNÍ

AUTOEVALUACE VZDĚLÁVÁNÍ S RODIČI VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ OBLAST KLIMA

CÍLE Udržení stávajících Zlepšení a vzájemná Dosažení co nejkvalit- Odborný růst Spokojenost žáků

podmínek ke spolupráce s rodiči nějších výsledků pedagogických ve škole

vzdělávání na škole Spokojenost rodičů odpovídajících pracovníků

se školou individuálním

možnostem žáků

KRITÉRIA Dostatek finančních Naplněnost školy Postupné zlepšování Vzdělávání, Spokojenost žáků

zdrojů na zabezpečení v rámci demografie jednotlivých žáků účast a využití 

chodu školy obce a individuálních DVPP ve výuce

možností rodičů

NÁSTROJE Pozorování Rozhovor Analýza žákovských Pozorování Pozorování

Rozhovor Dotazník prací Rozhovor Dotazník

Zápis do 1. ročníku Rozhovor

ČASOVÝ Průběžně 2 x ročně rozhovor Průběžně Průběžně 1 x ročně dotazník

HARMONOGRAM v rámci schůzek rodičů Průběžně

1 x ročně zápis

1 x za dva roky

dotazník



PLÁN EVALUACE A AUTOEVALUACE UČITELE  Příloha č. 10 k výr. zprávě o čin. školy

 za šk. rok 2014/15

CÍL INDIKÁTORY NÁSTROJ ČETNOST

Kvalita vyučovacího Viz záznam z hospitací vedení Hospitace + hospitační pohovor Alespoň 2 x ročně

procesu školy, výsledky ČŠI

E Kázeň žáků Pozorování (vedení školy, vzájemné Průběžně

V hospitace)

A Vztah učitel - žák Pozorování Průběžně

L Spolupráce se žákovskou radou Jednání žákovské rady (účast, plnění Průběžně

U úkolů)

A Spolupráce s radou školy a SRPZŠ Zápisy z rady školy, SRPZŠ a třídní Průběžně

C schůzky

E Úroveň písemných prací Kontrola 1 x ročně

Úroveň zpracování tématických plánů Kontrola 1 x ročně

Plnění tématických plánů Vedení přehledů 2 x ročně

Integrovaní žáci Kontrola individuálních plánů 1 x ročně

Rozvoj osobnosti, Výběr školení Přehledy, záznamy 1 x ročně

studium Dlouhodobé studium Přehledy, záznamy 1 x ročně

Přínos pro školu Větší šíře úkolů, aktivita, Pozorování, osobní kontakty Průběžně

Motivace práce pro školu mimo vyučování

Vedení pedagogické Kontroly třídních knih a katalogových 10 x ročně

dokumentace listů

Kontroly třídních výkazů 4x ročně

Kompexní hodnocení Všechny předchozí indikátory, Předchozí záznamy, pohovor 1 x ročně

pedagogického výsledky ČSI, úroveň závěrečných 

pracovníka, prací

osobní hodnocení



CÍL INDIKÁTORY NÁSTROJ ČETNOST

            Výsledek rozumějí - nerozumějí Schůzka se žáky Průběžně v hodině

     P     pedagogického Proč jsme nestihli Pohovor se žáky

A      R     působení Co se líbilo - nelíbilo

U      Ů     (zkoušky)

T      B     Úroveň znalostí Schopnost aplikovat učivo Testy, písmemné práce, vstupní Průběžně

O      Ě    a dovedností, prověrky včetně CERMAT, SCIO Kontrolní dle tématických plánů

V      H     výstupů

K Kvalita vyučovacího Metody, vystupování, Vzájemné hospitace, Dle uvážení

A procesu řečové schopnosti audio nebo videonahrávky

L rozbor hodiny

U Zpětná vazba Viz dotazník Dotazník: hodnocení učitele žákem

A učitel - žák (doporučit pouze ve vyšších ročnících)

C Komplexní osobní růst Studium, příspěvky do odborného tisku, Portfolio

E osvědčení, nejlepší práce svých žáků,

výsledky testů CERMAT, SCIO.

Úspěchy v soutěžích apod., 

závěrečné práce


