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Dopln�ní školního vzd�lávacího programu 

�ást: Autoevaluace školy 

Bod �. 5: Základní kriteria hodnocení školy 

1. Stanovení cíl� 
� Zásady a cíle vzd�lávání (§ 2 odst. 2 zákona �. 561/2004 Sb., školského zákona) 
� Cíle základního vzd�lávání (§ 44 zákona �. 561/2004 Sb., školského zákona) 
� Cíle, které vyplývají z RVP ZV (cíle základního vzd�lávání, Rámcový vzd�lávací program 

základního vzd�lávání – �.j.31504/2004-22) 
� Cíle, které si škola stanovila (školní vzd�lávací program, koncepce školy) 

2. Podklady pro zpracování vlastního hodnocení školy 
� Školní matrika 
� Školní vzd�lávací program 
� Výro�ní zprávy o �innosti školy 
� T�ídní knihy 
� Školní �ád 
� Záznamy z pedagogických rad, metodických sdružení a komisí vzd�lávacích oblastí 
� Hospita�ní záznamy 
� Žákovské testy 
� Protokoly a záznamy o provedených kontrolách a inspek�ní zprávy 
� SWOT analýza 
� Záznamy z provozních porad a porad vedení 
� Personální a mzdová dokumentace 
� Hospodá�ská dokumentace 

3. Oblasti hodnocení školy 

3.1 Podmínky ke vzd�lávání 
3.1.1 Personální podmínky vzd�lávání 

� Odborná kvalifikace pedagogických pracovník� 
� Skladba úvazk� vyu�ujících vzhledem k jejich odborné kvalifikaci a zkušenostech 
� V�kové složení pedagogických pracovník� a podíl zastoupení muž� a žen 

3.1.2 Materiáln�-technické podmínky vzd�lávání 
� Budova školy 
� U�ebny 
� Herny školní družiny 
� Odborné pracovny, knihovna, multimediální u�ebna 
� Sportovní za�ízení, h�išt� 
� Vybavení žákovským nábytkem 
� Vybavení u�ebními pom�ckami, sportovním ná�adím, hra�kami 
� Vybavení žák� u�ebnicemi a u�ebními texty 
� Vybavení kabinet�, laborato�í a u�eben pom�ckami 
� Vybavení školy audiovizuální a výpo�etní technikou 
� Vybavení u�ebnicemi a pom�ckami pro žáky se speciálními vzd�lávacími pot�ebami a 

mimo�ádným nadáním 
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3.1.3 Finan�ní podmínky vzd�lávání 
� P�ímé neinvesti�ní výdaje školy (prost�edky ze státního rozpo�tu) 

a) platy a náhrady plat�, pop�ípad� mzdy a náhrady mezd, 
b) odm�ny za pracovní pohotovost, 
c) odm�ny za práci vykonanou na základ� dohod o pracích konaných mimo pracovní 

pom�r 
d) odstupné, 
e) náklady na odvody do sociálních a zdravotních fond�, 
f) náklady vyplývající z pracovn�-právních vztah�, 
g) nezbytné navýšení náklad� spojených s výukou d�tí zdravotn� postižených, 
h) výdaje na u�ebnice a u�ební pom�cky, 
i) výdaje na další vzd�lávání pedagogických pracovník�. 

� P�ísp�vek od z�izovatele 
a) p�ísp�vek na provoz 
b) investi�ní dotace 

� Další zdroje 
a) �erpání z fond� školy,  
b) dopl�ková �innost školy, 
c) dary fyzických a právnických osob. 

3.2 Pr�b�h vzd�lávání 
3.2.1 Vzd�lávací program 

� Vzd�lávací program (v�etn� realizace školního vzd�lávacího programu) 
� U�ební plán školy 
� Individuální vzd�lávací plány 
� Vedení pedagogické dokumentace s cílem zachytit pr�b�h a výsledky vzd�lávání 
� Kontrolní �innost v oblasti napl�ování u�ebních dokument� 

3.2.2 Organizace výchovn� vzd�lávacího procesu 
� Rozvrh hodin 
� Podp�rná opat�ení p�i vzd�lávání žák� se speciálními vzd�lávacími pot�ebami a p�i 

vzd�lávání mimo�ádn� nadaných žák� 
� Školní �ád, klasifika�ní �ád 
� Informa�ní systém v��i žák�m a rodi��m 
� �innost školního psychologa, speciálního pedagoga, spolupráce s PPP a SPC 
� Prevence sociáln� patologických jev� 
� Klima školy 

3.2.3 Plánování a p�íprava výuky 
� Soulad výuky s cíli základního vzd�lávání 
� Vhodnost a p�im��enost stanovených cíl� k aktuálnímu stavu jednotlivých t�íd 
� Respektování individuálních vzd�lávacích pot�eb žák� 
� Návaznost probíraného u�iva na p�edcházející témata 

3.2.4 Vyu�ovací formy a metody 
� �ízení výuky 
� Vnit�ní �len�ní hodin 
� Sledování a pln�ní stanovených cíl� 
� Podpora osobnostního a sociálního rozvoje žák� (sebed�v�ra, sebeúcta, vzájemné 

respektování, tolerance) 
� Možnost seberealizace žák�, uplatn�ní individuálních možností, pot�eb a zkušeností 
� Využívání metod aktivního, prožitkového u�ení, experimentování, manipulování, 

objevování, práce s chybou 



Základní škola Praha 10, Hornom�cholupská 873 
Školní vzd�lávací program: Základní škola Hornom�cholupská – škola t�etího tisíciletí 

 3 

� Výuka frontální, skupinová, individuální 
� Respektování individuálního tempa, možnost relaxace žák� 
� V�cná a odborná správnost výuky 
� Forma kladení otázek 

3.2.5 Interakce a komunikace 
� Pravidla komunikace mezi u�itelem a žáky, mezi žáky navzájem 
� Možnost vyjad�ování vlastního názoru, argumentace, diskuse 
� Vzájemné respektování, výchova k toleranci 
� Vyváženost verbálního projevu u�itel� a žák� 
� P�íležitost k samostatným �e�ovým projev�m žák� 

3.2.6 Hodnocení žák� 
� V�cnost, konkrétnost a adresnost hodnocení 
� Respektování individuálních schopností žák� 
� Využívání vzájemného hodnocení a sebehodnocení žák� 
� Ocen�ní pokroku 
� Zd�vodn�ní hodnocení žák� u�itelem 
� Vhodnost využití metod hodnocení 
� Využití klasifika�ního �ádu 

3.2.7 P�ijímání žák� 
� P�ijímání žák� do 1. ro�níku 
� P�ijímání žák� do vyšších t�íd 

3.3 Spolupráce školy s rodi�i, vliv vzájemných vztah� školy, žák�, rodi�� a dalších 
osob na vzd�lávání 
3.3.1 Spolupráce školy s rodi�i 

� Školská rada 
� Ob�anská sdružení pracující na škole 
� T�ídní sch�zky a konzultace pro rodi�e 
� Školní �asopis 

3.3.2 Škola a region 
� Propojení školy s obcí, regionem 
� Organizace akcí regionálního a nadregionálního významu 
� Prezentace školy na ve�ejnosti 
� �lánky školy v regionálním tisku 

3.3.3 Pé�e školy o volný �as žák� 
� Zájmové kroužky 
� Organizace jednorázových akcí 

3.4 �ízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzd�lávání pedagogických 
pracovník� 
3.4.1 Organizace �innosti a provozu školy 

� Organiza�ní struktura školy 
� Delegování pravomocí a pracovní nápln� 
� Poradní a metodické orgány 
� P�enos informací uvnit� školy 
� Systém vnit�ních sm�rnic a pokyn� �editele školy 

3.4.2 Systém vedení a hodnocení pracovník� 
� Vedení pedagogických pracovník� 
� Vedení za�ínajících a nekvalifikovaných u�itel� 
� Vedení nepedagogických pracovník� p�i zajišt�ní provozu školy 
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� Kontrolní �innost 
� Plánování v oblasti lidských zdroj� 
� Hodnocení zam�stnanc� 
� Další vzd�lávání pedagogických zam�stnanc� 

3.4.3 Finan�ní a materiální zabezpe�ení školy 
� Plánování v oblasti finan�ní 
� Plánování v oblasti materiáln� technické 
� Systém finan�ní kontroly 
� Inventarizace majetku 

3.5 Výsledky vzd�lávání žák� 
3.5.1 Výsledky vzd�lávání žák� 

� Úrove� poznatk� a myšlenkových operací 
� Úrove� p�edstavivosti a fantazie v tvo�ivých �innostech 
� Pohybový rozvoj žák� 
� Úrove� �e�ových a jazykových dovedností 
� Mimo�ádné výsledky a úsp�chy žák� 
� Žákovské práce, písemnosti, výrobky 
� Vystoupení, koncerty, výstavy 
� Sout�že, olympiády, výstavy 
� Prosp�ch a chování žák� 
� Neprospívající žáci, žáci opakující ro�ník 
� Pochvaly a opat�ení k posílení kázn� 
� Hodnocení úsp�šnosti absolvent� školy v p�ijetí do st�ední školy 

Pedagogická rada schválila dne: 15. dubna 2009 

Školská rada projednala dne: 22. dubna 2009 

Dokument nabývá platnosti ode dne: ��������	�
����

Datum: 22. dubna 2009 

 
 

 


