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CZ.1.07 - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
7.4a - Systémový rámec celoživotního učení
(Konvergence)
7.4a.1 - Systémový rámec počátečního vzdělávání
IP - národní
72 - Navrhování, zavádění a provádění reforem systémů
vzdělávání a odborné přípravy s cílem rozvíjet
zaměstnatelnost, zvyšování významu základního a
odborného vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce
a neustálé zlepšování dovedností vzdělávacích
pracovníků s ohledem na inovace a znalostní ekonomiku
AUTOEVALUACE – Vytváření systému a podpora
škol v oblasti vlastního hodnocení aneb Cesta ke
kvalitě
1.4.2009
31.3.2012
36
77 230 477,80 Kč
MŠMT, skupina II
Národní ústav odborného vzdělávání v Praze
Weilova 1271/6, 102 00 Praha 15 – Hostivař
Národní institut pro další vzdělávání (zařízení pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků)
Na poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1 – Nové Město
V souladu s decentralizací vzdělávacího systému ukládá
zákon č. 561/2004 Sb., školám povinnost zpracovávat
vlastní hodnocení školy, které má být i jedním z
podkladů pro hodnocení ČŠI. Školy postrádají ze strany
státu mj. metodickou podporu a pokládají autoevaluaci
za jeden z největších problémů při zpracovávání ŠVP.
Chybí i pravidla, jakým způsobem budou mj. zřizovatelé
přistupovat k vlastnímu hodnocení školy. Cílem projektu
Autoevaluace je podpořit autoevaluační (dále jen AE)
procesy na školách a vhodně provázat autoevaluaci a
externí evaluaci ve spolupráci se školami, zřizovateli a
ČŠI tak, aby bylo zajištěno trvalé zvyšování kvality
práce škol. Konkrétně bude v projektu vytvořena např.
strukturovaná nabídka ověřených evaluačních nástrojů a
postupů, podpůrný poradenský systém, podpořeno
sdílení zkušeností mezi školami, vytvořen systém
dalšího vzdělávání ped. pracovníků škol v problematice
AE procesů, vytvořena metodika posuzování
požadované kvality AE procesů a výstupů.
Globální cíl projektu:
Podpořit autoevaluační procesy ve školách jako účinný

prostředek zkvalitňování počátečního vzdělávání, kdy
vlastní hodnocení školy bude chápáno jako nezbytná
součást práce školy pro zkvalitňování její práce.
Specifické cíle projektu:
Poznat a zhodnotit stav autoevaluačních procesů (včetně
legislativního rámce). Navrhnout, ověřit a následně
upravit:
a) metody a postupy autoevaluace
b) podpůrné systémy pro školy
c) systém dalšího vzdělávání pracovníků škol
K jejich dosažení přispěje naplnění následujících dílčích
cílů projektu:
a) poznat a zhodnotit stav autoevaluačních procesů a
identifikovat různá pojetí autoevaluace - sjednotit dosud
používanou terminologii v oblasti evaluace a řízení
kvality škol v ČR a identifikovat vstupní podmínky pro
rozvoj autoevaluační kultury, navrhnout a pilotně ověřit
autoevaluační nástroje a metody
b) vytvořit databázi příkladů dobré praxe (od nás i ze
zahraničí) v oblasti autoevaluace a databázi
verifikovaných autoevaluačních metod a nástrojů a
pracovat se sítěmi spolupracujících škol i v oblasti
autoevaluace
c) vytvořit konkrétní návrhy na systémovou organizaci
evaluačních procesů v českém školství (tj. harmonizovat
vazby autoevaluace s externí evaluací včetně návrhů
legislativních a prostřednictvím návrhu metaevaluačních
principů)
d) navrhnout a ověřit obsahové a organizační podmínky
pro vzdělávání stran zainteresovaných na rozvoji škol a
pro jejich kompetentní rozhodování
Všechny aktivity projektu povedou vedle zkvalitnění
autoevaluační praxe na školách i k posílení a
prohloubení teoretické a metodologické platformy
autoevaluace v České republice.

