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O nás
Občanské sdružení  Společnost pro kvalitu školy vzniklo koncem 
90. let 20. století jako občanské sdružení  Klíč. Vzhledem k převažujícím 
aktivitám sdružení v oblasti školství došlo v roce 2010 ke změně 
názvu na Společnost pro kvalitu školy, o.s. Členové sdružení 
jsou akademičtí pracovníci vysokých škol, pedagogičtí pracovníci 
základních a středních škol, zástupci odborné veřejnosti a projektoví 
manažeři. 

Společnost se dlouhodobě zabývá monitorováním kvality vzdělávání 
mateřských, základních a středních škol v celé České republice. Od 
roku 2006 se aktivně zabývá vlastním hodnocením školy s využitím 
informačního systému  IS Diagnostik. Od roku 2007 testuje žáky 
metodou   relativního přírůstku znalostí žáka. 
 
Společnost je od roku 2011 držitelem certifikátu ČSN EN ISO 
9007:2009 
 
V současnosti spolupracuje Společnost pro kvalitu školy, o.s. 
s více než 1000 škol z celé České republiky. Ročně projde testováním 
více jak 50 000 žáků. 

Pomůžeme Vám rychle a účinně:
nastavit hodnocení kvality vzdělávání v různých oblastech školy
Přínos pro Vás: „Budete systematicky hodnotit kvalitu vzdělávání 
žáků.“
Používat testování, dotazníky
Přínos pro Vás: „Budete lepší než konkurence.“
Zjistit výsledky z testování, dotazníků
Přínos pro Vás: „Dostanete k dispozici výsledky vzdělávání dětí a žáků, 
budete se moci zlepšovat.“
nastavit testování
Přínos pro Vás: „Ušetříte čas Vašich pedagogických pracovníků. 
Přijedeme k Vám a se vším Vám poradíme.“
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Certifikát 
„kvalitní škOla“

PodmínKy Pro ZíSKání cerTifiKáTu
 

1) realizace 4 diagnostických metod: 
žáci 
 a) Testování znalostí a dovedností žáků
 b) Realizace jedné diagnostické metody z následujících:
	 	 •	Školní	výkonová	motivace	žáků
	 	 •	Kvalita	školního	života	žáků
	 	 •	Preference	učení	žáka
rodiče
	 	 •	Anketa	pro	rodiče
učitelé
	 	 •	Profesní	potřeby	učitelů

Pozn. otestovat alespoň 30 % tříd ze školy.

2) Vyplnění autoevaluačního dotazníku.
Vyplnění autoevaluačního dotazníku pro hodnocení 4 oblastí školy prostřednictvím 
portálu: www.diagnostik.cz.

3) Schválení hodnotící komise.



nabídka testOvání 
a dOtazníků
Hodnoticí oblasti školy v rámci „Modelu kvality školy“

TeSToVání ZnaloSTí a doVednoSTí žáKů

Metoda testování žáků umožní diagnostikovat úroveň znalostí a dovedností žáka. Zaměřením 
jednotlivých úloh a složením testových úloh dle stanovených dovedností dokáže test přesně 
určit, s jakými typy úloh v daném předmětu má žák problémy, jaké dovednosti v rámci 
předmětu naopak zvládá. V rámci testování je zjištěna nejen stávající úroveň znalostí 
a dovedností, ale také percentil (pořadí vzhledem k zadané skupině ostatních testovaných) 
a při opakovaném testování, např. s dvouletým odstupem, lze zjistit přírůstek znalostí žáka.

Testování se týká žáků: 3., 5., 7. a 9. tříd ZŠ a 1. a 3. ročníků SŠ.

žáci jsou testováni elektronicky on-line z následujících předmětů:
	 •	český	jazyk,	
	 •	matematika,
	 •	člověka	jeho	svět	/člověk	a	příroda	(1.	a	2.	stupeň	ZŠ),
	 •	anglický	jazyk	(německý	jazyk	od	9.	tříd).

Výstupem ihned po testování je okamžitá zpráva pro žáka, po ukončení testovací kampaně 
škola i žáci obdrží přístup k detailním zprávám s doporučeními ke zlepšení.

cena v Kč s dPh 1500 Kč/třída



ŠKolní VýKonoVá moTiVace žáKů

Metoda školní výkonové motivace žáků umožní diagnostikovat žákovu motivaci  ke školnímu 
výkonu a pomůže najít způsoby, jakými ji posilovat. Výkonová motivace se skládá z potřeby do-
sáhnout úspěšného výkonu ve škole a potřeby vyhnout se školnímu neúspěchu. Poměr těchto 
potřeb ovlivňuje přístup a chování žáků ve školních výkonových situacích, a tím i efektivitu jejich 
učení.
Výstupem této metody je poskytnutí ucelených detailních informací o celkovém, převažujícím 
pocitu jednotlivých respondentů – žáků, z výukového procesu, popis postoje jednotlivých žáků 
k učení a ke klasifikaci. Souhrnné informace o výkonovém chování jednotlivých školních tříd, 
ročníků.

cena v Kč s dPh: 0 Kč/třída



Preference učení žáKa

Metoda preference učení žáka patří 
k základním diagnostickým metodám 
při určování stylu učení žáků základních 
a středních škol (3. až 12. ročníku školní 
docházky). Dotazník zjišťuje, jakou for-
mu učení žáci preferují – tzn. za jakých 
podmínek se nejlépe soustředí ke studiu, 
jakému prostředí dávají přednost, když se 
učí nové  nebo obtížné učivo.

metoda sleduje 4 základní oblasti: 
	 •	prostředí,	
	 •	emocionalita,	
	 •	sociální	potřeby,	
	 •	fyzické	potřeby.

Výstupem je slovní vyjádření ke každé sle-
dované proměnné. Jedná se o zhodnocení 
dosavadních návyků nebo návrh změny 
dosavadních návyků vedoucích ke zlepšení 
studijních výsledků.

cena v Kč s dPh: 1000 Kč/třída



KValiTa ŠKolního 
žiVoTa žáKů

Prostředí školního života obsahuje mnoho 
oblastí a dílčích aspektů, které utváří a ovliv-
ňují procesy vzdělávání, učení a vyučování. 
Kvalitu školního života pak utváří a ovlivňují 
všichni jeho aktéři, zejména však učitelé a je-
jich žáci, kteří svým vnímáním, prožíváním, 
hodnocením a reagováním vyjadřují osobité 
postoje k tomu, co se ve škole odehrává.

metoda sleduje následující proměnné:
	 •	obecná	spokojenost,
	 •	negativní	vliv,
	 •	sociální	integrace,
	 •	vnímání	zážitku	z	učení,
	 •	budoucí	příležitosti,
	 •	školní	úspěchy,	
	 •		spokojenost	ve	vztahu	mezi	 

žákem a učitelem.
 
Třídní učitel žáka (respondenta) nebo ředitel 
obdrží slovní vyjádření ke každé sledované 
proměnné.
.

cena v Kč s dPh: 1500 Kč/třída



ProfeSní PoTřeby učiTelů

Cílem dotazníku je zjistit spokojenost učitelů s kvalitou pracovních podmínek, které jsou 
zásadní pro výkon učitelské profese. Dotazník je zacílen na kladné a záporné aspekty 
učitelské profese. Tento dotazník umožňuje zjistit úroveň spokojenosti učitelů s kvalitou 
vybraných pracovních podmínek jako vnitřních a vnějších faktorů pracovní spokojenosti.

metoda sleduje dvě skupiny proměnných:
	 •			vnitřní	-	pracovní	výkonnost,	uspokojení,	zajímavost,	přitažlivost	práce,	vztah	

k pracovním činnostem, obsah práce, smysluplnost, náročnost, uplatnění 
odborných znalostí a dovedností, sdílení s druhými lidmi, výkon, autonomie, 
odpovědnost, smysl, seberealizace, osobnostní a profesní růst.

	 •		vnější	-	kontext	práce,	podmínky	a	důsledky	práce,	finanční	ocenění,	sociální	
jistota, materiální podmínky, vztahy k nadřízeným a spolupracovníkům, oce-
nění, pomoc.

Ředitel školy obdrží slovní hodnocení v rozsahu 10 stran popisu pracovní spokojenosti, 
pracovních podmínek, kvality a dosažení profesních potřeb. Výsledky jsou vyjádřeny slov-
ně, procentuálně i s grafickou ilustrací.

cena v Kč s dPh: 1000 Kč/škola



anKeTa Pro rodiče

Smyslem této metody je poskytnout příležitost k vyjádření všem rodičům žáků (popř. 
i jiným pečujícím osobám) k relevantním otázkám chodu školy. Rodiče a pečující osoby 
pomocí této metody projevují své názory a předávají škole potřebné informace, např. in-
formace o silných a slabých stránkách školy, podněty a zpětnou vazbu v oblasti spokoje-
nosti s jednotlivými aspekty chodu školy.

metoda je založena na zjišťování odpovědí rodičů prostřednictvím sledování
těchto proměnných:
	 •	dostatečnost	informací	a	jejich	přínos,
	 •	zázemí,	
	 •	výuka,	
	 •	výchovné	působení	školy,
	 •	další	aktivity,
	 •	vztahy,	
	 •	spolupráce	rodičů	se	školou,
	 •	komunikace	rodičů	se	školou.
 
Třídní	učitel	a	ředitel	obdrží	podrobnou	slovní	zprávu,	která	se	skládá	z	úvodního	textu	
a přehledné tabulky účasti rodičů v anketě. Zpráva pokračuje popisem výsledků v jednot-
livých oblastech. Podrobné rozdělení odpovědí je prezentováno i v tabulkách, vkládaných 
průběžně	v	textu.	

cena v Kč s dPh: 2000 Kč/škola



cena v Kč s dPh: 3500 Kč/škola

auToeValuační doTaZníK 
Pro VlaSTní hodnocení ŠKoly

•		moderní	tvorba	hodnotící	zprávy	v	elektronické	podobě
•		uložení	zprávy	na	serverech	Společnosti	pro	kvalitu	ško-

ly pro pozdější využití,
•		práce	několika	uživatelů	současně,
•		grafické	znázornění	jednotlivých	oblastí,
•		možnost	 porovnání	 hodnot	 ukazatelů	 s	 dlouhodobým	

měřením škol,
•		různé	varianty	tiskových	sestav.

balíček  produktu obsahuje:
•	vlastní	hodnocení	školy,
•		soubor	ukazatelů,
•		klíč	k	vyhodnocení	ukazatelů,
•		závěrečné	zprávy	–	textový	výstup	v	pdf	souboru.

hlavní oblasti vlastního hodnocení školy – 
autoevaluace jsou:
1. Edukační procesy (kurikulum školy),
2. Kulturní a sociální oblast školy,
3. Správní a organizační oblast školy,
4. Výsledky práce školy.



mahara

mahara jako úschovna osobního 
portfolia od narození do současnosti 
s možností přenositelnosti a dostup-
nosti nejen ve školství,  ale i v osob-
ním životě.

Mahara je novodobý otevřený systém 
pro tvorbu osobního e-portfolia, blogem 
a tvůrcem resumé a také programem, kte-
rý umožňuje kontaktovat se mezi uživateli 
navzájem a vytvářet komunity, stejně jako 
vytvářet vhodné prostředí pro vědu a roz-
voj osobnosti.

Tento systém umožnuje:
	 •	ukládat všechny typy souborů, 
	 •	vytvářet veřejné a sdílené blogy, 
	 •  tvořit „od školky“ životopis po-

stupným doplňováním získa-
ných certifikátů, diplomů, cen, 
publikačních prací. 

cena v Kč s dPh: 500 Kč/měsíc



moodle

Moodle jako systém pro interaktivní výuku šetřící čas učitelům a náklady jejich zaměst-
navatelům s nedocenitelným přínosem pro samotné vzdělávání žáků v pro ně akceptova-
telné moderní formě.
Žáci mohou využívat vlastní zařízení, přístup ke vzdělávacím materiálům bude v podstatě 
„učení kdekoliv a kdykoliv“, což je jedním z hesel současných RVP. 

Příklady výhod:
	 •	úspora	tištění	velkého	množství	materiálů,	
	 •	možnost	snížení	nákladů	pro	cestování	žáků,		
	 •	interaktivní	forma	prezenční	výuky	(k	nezaplacení	u	distančních	forem	výuky),	
	 •	neustále	dostupné	výukové	materiály,	
	 •	dostupné	testy	a	odevzdávání	testů,	
	 •		výrazná	úspora	času	pro	opravování	testů	učiteli	(automatické	kontroly 

a generování výsledků včetně známkování),
	 •	tvorba	diskusních	fór.

cena v Kč s dPh: 1000 Kč/měsíc



Šamanova	8
Ostrava – Zábřeh 700 30 

www.kvalitaskoly.cz 
E: info@kvalitaskoly.cz 

T:	+420	723	213	825	

VyužiJTe aKční cenu KomPleT balíčKu

Všechny dotazníky bez omezení počtu tříd včetně testová-
ní můžete získat za 15 000 Kč včetně DPH. 
Objednat můžete v e-shopu na www.kvalitaskoly.cz pod 
záložkou „Produkty“.


