
Datum:                          

Předmět:                        

Počet žáků:                                        

A. Plánování vyučovAcí hodiny:    
1. Výběr tématu je v souladu se vzdělávacím programem školy:  ano  ne
2. Časový soulad:  ano  ne        
 (zpoždění o  dní)
3.  Učitel-ka volí způsoby diferenciace a individualizace výuky dle potřeb konkrétních žáků 

(např. modifikuje vzdělávací plány pro žáky se SVP, pro žáky nadané apod.):  ano  ne
4. Učitel-ka vychází ze zpracované přípravy:  ano  ne                                              

B. ReAlizAce vyučovAcí hodiny:
1. Cíl vyučovací hodiny: 
 a)  byl oznámen:  ano  ne 

znění 
 b) učitel-ka dokáže cíle školního vzděl. programu rozpracovat do dílčích cílů hodiny:  ano  ne 
 c) stanovené cíle vyučovací hodiny navazují na předchozí učivo/vyuč. hodinu:  ano  ne 
 d) formulace cílů umožňuje jejich kontrolovatelnost (ověření očekávaných výstupů):  ano  ne
 e) učitel-ka vede žáky k porozumění cílům učení a k obsahu učiva:  ano  ne

2. Průběh vyučovací hodiny:
 a) hromadné opakování:  zapojena většina žáků  zapojeno jen několik žáků  neproběhlo
 b) individuální zkoušení:   neproběhlo  proběhlo: počet vyzkoušených žáků  

doba zkoušení:  přiměřená  nepřiměřená (čas ) 
metoda zkoušení:  ústní  písemná  praktická 
klasifikace:  přísná  adekvátní  mírná 
závěry hodnocení:  zdůvodněné  nezdůvodněné 
vedení žáků k sebehodnocení:  ano  ne

 c) expozice nového učiva:   neproběhla  proběhla: 
odborná správnost obsahu:  ano  ne 
učitel-ka pracuje s novými poznatky, zdroji, aktualizací vědy:  ano  ne 
mezipředmětové vztahy:  byly  nebyly využity 
uplatněná metoda výuky:   výklad  rozhovor  práce s učebnicí  pozorování / 

 předvádění (modelů)  projekce (film, obraz) / 
 nácvik dovedností  jiná metoda: 

 uplatněná organizační forma:  hromadná  skupinová  párová  samost. práce 
 využití materiálních prostředků a pomůcek:  časté  průměrné  sporadické
 d) fixace (upevnění) nového učiva:   učivo bylo  nebylo zopakováno 

náročnost učebních úloh převážně v úrovni:  zapamatování  
paměťové reprodukce  
aplikace  
vytvoření dovedností  
utváření postojů a hodnot 

 e)  zadání domácího úkolu:  proběhlo  neproběhlo 
úkol podrobněji vysvětlen (komentován):  ano  ne 
úkol zaměřen na:  osvojení vědomostí  vytváření dovedností  aplikaci vědomostí a dovedností v praxi

 f) cíle vyučovací hodiny bylo:  dosaženo  částečně dosaženo  nedosaženo

Vyučující: 

Třída: 

Vyuč. hodina: 

ZáZnam Z hospitace



3. Motivace žáků:
 a) Učitel-ka podněcuje a průběžně udržuje motivaci žáků:  ano  ne
 b)  Motivace žáků spočívá v užití: 

aktivizačních výukových metod (řešení problémů, motivační vyprávění aj.)  
pestrosti didaktických prostředků a učebních pomůcek  
pochvaly nebo motivačního hodnocení  
poukázáním na praktičnost osvojovaného učiva  
jiné:  

 c) Účinnost motivace:  velmi účinná  účinná  neúčinná  nelze posoudit

4. Komunikace a interakce mezi učitelem a žáky:
 a) verbální projev učitele:   kultivovaný  nekultivovaný 

jazyková správnost:  výborná  dobrá  nedostačující 
hlasitost:  příliš silná  přiměřená  příliš slabá 
tempo řeči:  přiměřené  nepřiměřené (příliš rychlé či pomalé) 
modulace hlasu:  dynamická  monotónní 
verbální aktivity po většinu hodiny zastává/jí:  učitel-ka  žáci

 b) neverbální projev učitele-ky:  užívání mimiky a gest:  přiměřené  nepřiměřené 
pohyb po třídě:  dynamický  statický

 c) komunikace jednáním:   žáci spolupracují s učitelem  nespolupracují 
situace podporující žákovu úspěšnost učitel:  vytváří  nevytváří 
individuální učební potřeby žáků učitel:  odlišuje  neodlišuje

 d)  učitel-ka vede žáky ke spolupráci:  dostatečně  nedostatečně 
vyučující pracuje:  se všemi žáky  s části žáků  s jednotlivci

 e) vyučující řídí třídu:  autoritativně  demokraticky  liberálně
 f) atmosféra ve třídě:   podporuje práci  příliš nepodporuje práci 

 ve třídě panuje kázeň  panuje nekázeň
 g) aktivita žáků je:  výborná  dobrá  nedostatečná
 h) připravenost žáků na hodinu je:  velmi dobrá  dobrá  nedostatečná  nelze posoudit

5. Dokumentace: 
 a) třídní kniha:  zápisy v souladu  nesouladu s tematickým plánem 
 b) sešity žáků vedeny:   systematicky  nesystematicky 

 pravidelně kontrolovány  nepravidelně kontrolovány 
 úhledně vedeny  neúhledně vedeny

 c) četnost známek v klasifikačním archu:  velmi dobrá  dobrá  dostačující  nedostačující

6. Závěry hospitace (pozitiva, negativa, doporučení):

Závěry byly s vyučujícím projednány dne 
   
 

    Podpis vyučujícího  
   
  
 

Podpis hospitujícího
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