Oblast: 5 Výsledky vzdělávání
Podoblast: 5.2 Hodnocení výsledků vzdělávání
Název ukazatele
5.2.1 hodnocení zjištěných výsledků vzdělávání žáků i školy
srovnání zjištěných výsledků jednotlivých žáků a školy vzhledem k
5.2.2
minulému hodnocení
5.2.3 hodnocení výsledků ve vybraných předmětech
5.2.4. hodnocení výsledků v dalších profilových oblastech
Souhrnné hodnocení podoblasti

4

3

2

1

X

Slovní hodnocení pro 4 body

1

Žáci školy dosahují velmi dobrého hodnocení ve standardizovaných testech

2

Výsledky jednotlivých žáků i celých tříd vykazují významné pozitivní trendy nebo velmi
vysokou úroveň celkového dosaženého výkonu žáků.

3

Ve stanovených sledovaných oblastech došlo k výraznému zlepšení nebo k udržení velmi
dobrých výsledků u jednotlivých žáků, tříd i celé školy. Pozitivně se projevuje provádění
autoevaluace.

4 V oblastech, ve kterých chce škola prioritně dosahovat výborných výsledků (zaměření školy)
dochází k výraznému zlepšení nebo k udržení velmi dobrých výsledků u jednotlivých žáků, tříd i
celé školy
Možnost ověření
komplexní důkazy ‐ 4

důkazy ‐ 3 nějaké důkazy ‐ 2 žádné důkazy ‐ 1

Návrh opatření
komplexní důkazy ‐ 4

důkazy ‐ 3 nějaké důkazy ‐ 2 žádné důkazy ‐ 1

3. Návrh techniky kvalitativní obsahové analýzy autoevalační zprávy
I. kategorie: forma písemné zprávy (PZ)
1.
logika struktury PZ: vyjadřuje vnitřní konzistenci obsahu, uspořádání jednotlivých
částí/kapitol v smysluplném, logicky uspořádaném sledu
2.
přehlednost PZ: snadná orientace ve struktuře a zpracování PZ
3.
účelnost a poutavost grafického zpracování: ve smyslu usnadňujícího čtení a porozumění
obsahu
II. kategorie: obsah písemné zprávy
1. věcnost a srozumitelnost písemného zpracování: obsah písemné zprávy prezentuje klíčové údaje a
výsledky věcně (stručně a jasně) a srozumitelně (čitelně a s možností porozumění pro nezávislého
hodnotitele)
2. obsahová validita /účelnost písemného zpracování: vyjadřuje, zda-li obsah PZ odpovídá zadání a
tematickému/problémovému účelu
3. obsahová vyváženost PZ: PZ obsahuje všechny hodnocené oblasti, jejichž zpracování je obsahově
rovnoměrně vyvážené; hodnotí se rovněž argumentace pro výběr oblastí a podoblastí (např.
SWOT analýzy a další techniky analýzy potřeb organizace apod.)
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