
 Školní vzd�lávací program pro základní vzd�lávání  
Základní školy, Praha 10 – Hostiva�,  Hornom�cholupská 873 

Autoevaluace školy 

Autoevaluace – vnit�ní hodnocení školy napomáhá ke zkvalitn�ní a zefektivn�ní vzd�lávání a 
výchovy ve  škole.  Vnit�ní hodnocení školy stanoví § 11 a  §12 zákona �.561/2004 Sb. 
(školský zákon) a vyhláška �. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých 
zám�r�, výro�ních zpráv a vlastního hodnocení školy. 

1. Cíle a kritéria autoevaluace 
Cílem autoevaluace školy je zjistit aktuální informace o stavu školy a tím získat podklady pro 
plánování a realizaci dalšího rozvoje školy. 
Kritéria autoevaluace jsou stanovována pro jednotlivé díl�í cíle, které si škola stanovuje na 
každý školní rok (jsou stanoveny v rámcovém plánu práce pro každý školní rok). 

2. Oblasti autoevaluace 
� materiální, technické, ekonomické, hygienické a další podmínky ke vzd�lávání 
� pr�b�h a výsledky vzd�lávání 
� školní klima a vzájemné vztahy s rodi�i a místní komunitou 
� �ízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzd�lávání pedagogických 

pracovník� 
� soulad realizovaného školního vzd�lávacího programu s rámcovým vzd�lávacím 

programem pro základní vzd�lávání 

3. Nástroje autoevaluace 
� rozbor dokumentace školy 
� rozhovory s u�iteli, rodi�i  
� dotazníky pro rodi�e, žáky a u�itele 
� srovnávací prov�rky, dovednostní testy 
� hospitace 

4. �asové rozvržení autoevalua�ních �inností 
� zá�í - sebehodnocení práce u�itel� a hodnocení vedením školy za uplynulý školní rok 
� �íjen - posouzení práce školy širším vedením podle stanovených kritérií  
� listopad – dotazníky na klima školní družiny 
� leden - b�ezen  - srovnávací testy Kalibro ve vybraných ro�nících 
� b�ezen – dotazníky na klima školy 
� kv�ten - komplexní vyhodnocení srovnávacích test� Kalibro a výsledk� p�ijímacího �ízení 

na st�ední školy 
� �erven - realizace dlouhodobých opat�ení (u�ební plány, úvazky) 
� �ervenec - zapracování všech výsledk� do výro�ní zprávy o �innosti školy za uplynulý 

školní rok 
� v pr�b�hu školního roku - hospita�ní �innost, srovnávací prov�rky, podle aktuální 

situace a okolností dotazníky pro u�itele, žáky a rodi�e, p�ípadn� získávání informací 
(zp�tné vazby) prost�ednictvím r�zných aktivit v pr�b�hu seminá�� pro celý pedagogický 
sbor, rozhovory s u�iteli a žáky, výstupy z jednání školské rady 
  

 


