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 Pozvánka na seminář pro vedoucí pracovníky škol 

SYSTÉM EVALUACE ŠKOLY 
Termín: 3. 10. – 4. 10. 2018 Prezence + ubytování od 9:00, zahájení v 9:30 hodin. 

Předpokládané ukončení druhý den 13:30 hodin. 

Celková časová dotace:  
Místo konání:  
Elektronická přihláška: 

16 hodin 
Šindlovy Dvory 6, České Budějovice - Litvínovice / Šindlovská krčma 
http://www.zvas.cz/katalog/index.php?kat=29 

 

 

 SYSTÉM EVALUACE ŠKOLY 
 Lektor: RNDr. Jitka Kašparová                                        Časový rozsah: 1. den 
  Seminář vás bude inspirovat, jak si nastavit funkční evaluační systém, který pomáhá 

rozvoji školy. Vedle konkrétní ukázky obdržíte i materiály k adaptaci na vlastní školu.  

 časové rozložení autoevalučního procesu a jeho systematičnost 

 nástroje, jejich zpracování a vyhodnocování (Kilmann-Saxtonova metoda 

kulturní mezery, její použití a význam, SWOT analýza z pohledu všech součástí 

školy, různé dotazníky a jejich tvorba) 

 didaktické testy ZŠ Slavonice jako nástroj autoevaluace - vytvoření zadání, 

vyhodnocení testů a jejich statistické zpracování 

Lektor: PhDr. Jana Bartošová, Mgr. Renata Pechoušková         Časový rozsah: 2. den  
Působnost ČŠI, typy inspekční činnosti, výstupy, kritéria hodnocení, podpora škol ze 
strany ČŠI. Inspekční činnost ve škole v praxi, co to obnáší, jak organizačně probíhá 
inspekce od oznámení inspekce řediteli školy po podepsání inspekční zprávy a 
protokolu. 

  RNDr. Jitka  Kašparová, ředitelka ZŠ Slavonice  - Zabývá se dlouhodobě tvorbou a 
využitím evaluačních nástrojů, které aplikuje ve své škole.   
PhDr. Jana Bartošová, ředitelka inspektorátu České Budějovice 
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Účast, ubytování, strava i veškeré materiály jsou plně hrazeny z projektu „Implementace 
Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I“. 
 

Pro účast v projektu je zapotřebí dodržet následující podmínky   

 naplnit bagatelní podporu 20 hodin; vedle dvoudenního 
metodického  setkání je účastník povinen absolvovat  
jedno 4 hodinové metodické setkání na škole, které 
bude organizováno v rámci tohoto projektu s odstupem 
nejpozději 6 měsíců (tematicky bude doplňovat 
absolvovaná témata) 

 splňovat požadavky na cílovou skupinu: vedení  základních a středních škol Jihočeského kraje 
o ředitel 
o zástupce ředitele 
o člen vedení,  který vede další pedagogické pracovníky 

 

http://www.zvas.cz/katalog/index.php?kat=29

