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3. Sběr a vyhodnocení dat
Na základě dohody o způsobu 
získávání informací, formulované 
ve smlouvě s partnerskou školou, 
proveďte dotazníková šetření, roz-
hovory, pozorování nebo studium 
dokumentace školy. Získané in-
formace promítněte do ukazatelů 
a stupňů, které jste použili pro vaši 
vlastní analýzu objektu BL. Získá-
te data o výkonnosti v partnerské 
škole.

1. Prioritizace potřeb škol 
Před zahájením benchlearningu 
(BL) proveďte analýzu stavu školy 
a identifikujte její rozvojové potřeby. 
Vyberte službu, proces nebo akti-
vitu, kterou chcete zlepšovat. Bu-
deme jí říkat objekt benchlearnin-
gu. Doplňte do strategického plánu 
dlouhodobý cíl, který se k jejímu 
rozvoji vztahuje, a popište obecnou 
strategii pro učení se od jiné školy. 
Sestavte tým lidí, kteří budou za 
splnění cíle odpovídat, a zajistěte 
jim prvotní proškolení v metodě BL. 
Tento tým pak zpracuje plán ben-
chlearningového projektu.

2. Zjišťování výkonnosti
Nyní je zapotřebí zjistit, jak ve vaší 
škole objekt BL funguje. Stanovte si 
ukazatele výkonnosti na škále a od-
hadněte stupeň. V oblasti klimatu 
školy mohou těmito ukazateli být 
např. existence etického kodexu 
školy, počet neformálních setkání 
mezi učiteli a žáky, míra zapojení 
pracovníků školy do rozhodování 
o dalším směřování školy apod. 
Čím přesněji popíšete ukazatele, 
tím blíže bude váš odhad skuteč-
nosti. Nyní se pokuste najít školu, 
která je v dané oblasti uznávanou, 
a domluvte se na výměně informa-
cí. Pravidla spolupráce ošetřete 
smluvně.

4. Analýza mezer
Nyní je potřeba najít příčiny rozdílů. 
Zkoumejte metody, které partner-
ská škola uplatňuje, způsoby řízení 
a kontroly, kvalifikaci a zkušenosti 
lidí, zdroje, které využívá atd. Přes-
ně příčiny rozdílů popište. Navrhně-
te, na jaké úrovni chce vaše škola 
v budoucnu být, a formulujte cíle 
vlastního zlepšování.

5. Plánování a realizace
Naplánujte všechny potřebné ak-
tivity, které povedou ke zlepšení 
ve vaší škole, a realizujte je. Tyto 
aktivity by měly rozvíjet objekt BL 
a pomáhat naplňovat strategické 
cíle školy. Dílčí aktivity doplňte do 
školního akčního plánu. Činnosti 
je třeba sledovat, vyhodnocovat, 
a pokud je třeba, přijímat určitá 
opatření. 

6. Vyhodnocení zlepšení
Stejně jako pravidelně provádíte vyhod-
nocení strategického a školního akčního 
plánu, nezapomeňte vyhodnotit i to, na-
kolik úspěšní jste byli při realizaci ben-
chlearningového projektu. Dosáhli jste 
stanovených cílů? K jakému zlepšení ve 
škole došlo? Kde je změna vidět? Jak 
se zlepšení projevuje ve spokojenosti 
pracovníků školy a výsledcích žáků?
Nezapomeňte si již při plánování na-
stavit kritéria, která budete při vyhodno-
cování sledovat. Výsledky hodnocení 
využijte pro další rozvoj benchlearnin-
gu tak, abyste ho mohli v budoucnu 
opakovat s ještě větším úspěchem.
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