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A1 PORTFOLIO UČITELE – struktura

1. Úvod
Portfolio učitele

a. je obrazem jeho výchovně-vzdělávací činnosti a je tvořeno souborem materiálů z vyučovacího 
procesu i  dalších dokumentů dokládajících jeho činnosti;

b. představuje nástroj ke sledování a volbě jeho dalšího profesního rozvoje;

c. umožňuje jeho sebereflexi, sebehodnocení i hodnocení pro další rozvoj;

d. poskytuje mu obraz vývoje jeho pedagogické kariéry a všeho, čeho dosáhl;

e. ovlivňuje jeho další profesní růst a dává představu posunu jeho pedagogických dovedností;

f. je využitelné při hodnoticích pohovorech s vedením školy a může posloužit jako podklad pro 
finanční i nefinanční odměnu nebo být podnětem k dalšímu vzdělávání;

g. může sloužit jako doklad pro případný postup v kariérním žebříčku (jako dokladové portfolio);

h. může být vedeno v papírové nebo elektronické formě (případně v kombinaci obou); elektronická 
verze se lépe doplňuje fotografiemi, popř. videi, slouží i jako zdroj pro případnou prezentaci, 
zejména pro     pedagogy, kteří se budou dále věnovat např. lektorské činnosti (elektronická 
verze portfolií vyžaduje podporu v oblasti ICT gramotnosti a současně i dostupnost potřebných 
technologií – skener).

2. Identifikace učitele
Představuje vstup do celého materiálu. Kromě jména, příjmení a názvu školy je v rámci položky 
„Ostatní“     možné doplnit i základní kvalifikaci pro výkon učitelské profese, popř. fotografii či vlastní 
logo nebo profesní životopis.

Jméno a příjmení učitele, titul(y): 

Škola:

Ostatní:

3. Profesní směřování
Profesní směřování je pokračováním, a hlavně rozšířením identifikace učitele. Vychází z osobní 
vize představující dlouhodobý cíl pro výkon pedagogické profese.
Tato vize musí být

a. srozumitelně formulovaná (obvykle jednou větou),

b. motivující,

c. realizovatelná.

Vize vychází z osobní analýzy, která umožňuje stanovit silné i slabé stránky učitele, ale také příle-
žitosti, které se nabízejí, i hrozby znesnadňující naplňování osobní vize.

Analýzu lze zpracovat formou tabulky pomocí návodných otázek.
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ANALÝZA

VNITŘNÍ
FAKTORY

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY

Co se mi v učitelské práci daří?
• Vyučovací proces (konkrétně 

v čem).Výchovné působení na žáky 
a motivace k učení.

• Žáci – míra jejich samostatné akti-
vity, dosahování klíčových kompe-
tencí.

• Komunikace a spolupráce s kole-
gy – co mohu nabídnout, nebo 
naopak získat.

• Komunikace a spolupráce s rodiči.

Co se mi ještě zcela nedaří?
• V čem mám ještě rezervy?
• Co si potřebuji doplnit?
• Co potřebuji změnit?

VNĚJŠÍ
FAKTORY

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY

• Možná podpora a pomoc – v čem 
a od koho.

• Nabídka DVPP – možnosti dalšího 
vzdělávání.

• Překážky a komplikace pro 
mou práci.

• Kdo nebo co mi brání vykoná-
vat mou práci co nejlépe.

4. Další vzdělávání

1. Osvědčení ze vzdělávacích akcí jsou pouze formálním dokumentem v portfoliu, protože každé 
absolvované další vzdělávání musí vést především

• k zařazování nových poznatků, např. do příprav na vyučovací hodiny;

• k praktickému systematickému využívání osvojených poznatků a dovedností ve vyučovacím 
procesu nebo pro práci žák.

2. Vhodné je uvést i možnosti a způsoby, jak se získanými novými poznatky seznamovat kolegy 
a kolegyně.

3. Vyhodnocení absolvovaného dalšího vzdělávání může být jak v „papírové“, tak v „ústní“ podobě 
a je reprezentováno:

• osvědčením ze vzdělávací akce;

• dokladováním aplikace získaných znalostí a dovedností v pedagogické praxi;

• možnostmi a formami prezentace kolegům a kolegyním.  
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FORMULÁŘ PRO VYHODNOCENÍ VZDĚLÁVACÍ AKCE (VA)
1. Identifikace VA

Jméno učitele: Datum konání akce:

Název:

Lektor: Rozsah (v hodinách):

Pořádajíci agentura:

2. Vyhodnocení VA

Rohodně ano Spíše ano Spíše ne

Obsah vzdělávací akce by pro mou pedago-
gickou činnost přínosný.

Zdůvodnění – V ČEM, ČÍM nebo PROČ?

Lektor vedl vzdělávací akci srozumitelně, pře-
hledně a zaujímavě.

Zdůvodnění – konkrétní specifikace

Seminář ostatním doporučuji / nedoporučuji.

Zdůvodnění – proč?

3. Přínosy pro výuku 
(V jakých vyučovacích předmětech / ročnících mohu informace využít/využívat?). V ČEM, ČÍM a JAK.

4. Sdílení s ostatními
Co, kdy a jak mohu předat ostatním kolegům a kolegyním?

5. Oblast výchovy a vzdělávání žáků
V oblasti vzdělávání a výchovy žáků lze do portfolia zařadit:
a. plán a vybrané přípravy na vyučovací hodiny (jednotky) s využitím získaných znalostí a do-

vedností;
b. vlastní pracovní materiály, vytvořené materiály i vyrobené pomůcky;
c. práce žáků vytvořené/vzniklé díky využití nových prvků vyučovacího procesu – ideální je doplnit 

tyto materiály i sebehodnocením žáků (formou přiměřenou jejich věkové kategorii) a vytvořit 
tak celkovou sebereflexi a zdroj pro návrh případných úprav;

d. zařadit i materiály pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami;
e. formy hodnocení výsledků vzdělávání žáků (dominantně formativní, ale i sumativní),
f. konkrétní příklady propojování formálního a neformálního (zejména zájmového ve školských 

zařízeních aj.) vzdělávání žáka/žáků a využití znalostí a dovedností žáků získaných v nefor-
málním vzdělávání ve vzdělávání formálním (ve škole). 
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Možnost zařazení souvisejících konkrétních materiálů (příkladů dobré a inspirativní praxe): 

Portfolio žáka v praxi – zkušenosti ze Školamyšle | Zapojmevšechny.cz (zapojmevsechny.cz)
Zpracovaný materiál (článek) obsahuje příklad dobré a inspirativní praxe z konkrétní základní školy 
týkající se žákovských portfolií. Z portfolií se stal pedagogický trend, podobně jako z projektů nebo 
matematiky podle Hejného. Jak ale portfolio vést, aby dětem pomáhalo? Na to lze získat praktické 
odpovědi ve zpracovaném materiálu, který je doplněný 2 přílohami a bohatým názorným materiálem. 

Využití žákovských portfolií (nejen) v online škole | Zapojmevšechny.cz (zapojmevsechny.cz)
Zpracovaný materiál (článek) obsahuje zkušenosti s tvorbou žákovských portfolií při distanční vý-
uce. Velice cenné z hlediska příkladů inspirativní praxe jsou zařazené praktické tipy: Jak se žáky 
mluvit nad jejich portfoliem – příklady otázek a aktivit; Jak představit portfolio žákům? a Zařazování 
prací do portfolií. Jsou zde uvedeny také poznámky k problematice myšlenkových map. Materiály 
jsou doplněny 2 přílohami.   

Profesní portfolia učitelů a asistentů pedagoga nejen v době distanční výuky | Zapojmevšechny.
cz (zapojmevsechny.cz)
Zpracovaný materiál (článek) představuje příklad dobré praxe související s učitelskými portfolii. 
Tato portfolia významně pomáhají při profesním rozvoji učitelů. Zkušená ředitelka školy zveřejňuje 
cenné osobní zkušenosti s danou oblastí. Ojedinělým počinem je tzv. ředitelské portfolio. Jedná 
se o vynikají materiál, který je i příkladem inspirativní praxe. Materiál doplňuje dílčí materiál Přínos 
portfolií pro profesní rozvoj.   

Přínos portfolií pro profesní rozvoj | Zapojmevšechny.cz (zapojmevsechny.cz)
Zpracovaný materiál (článek) představuje příklad dobré praxe související s učitelskými portfolii. 
Tato portfolia významně pomáhají při profesním rozvoji učitelů. Zkušená ředitelka školy zveřejňuje 
cenné osobní zkušenosti s danou oblastí. Ojedinělým počinem je tzv. ředitelské portfolio. Jedná se 
o vynikají materiál, který je i příkladem inspirativní praxe. Materiál doplňuje dílčí materiál Profesní 
portfolia učitelů a asistentů pedagoga nejen v době distanční výuky. 
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PŘÍKLAD VNÍMÁNÍ VÝUKY ŽÁKY

Hodnoticí položka ano Spíše ano Spíše ne ne

Výklad učitele je srozumitelný, dostaču-
jíci pro pochopení látky, je možnost se 
dotazovat

Zajímavost obsahu

Využití pro praktický život  

Možnosti komunikace a spolupráce 
s ostatními

Možnost prezentovat výsledky samostat-
né práce, arguementovat

Hodnocení znalostí žáků je spravedlivé 
pro všechny bez výjimek

Pro zajímavost uvádíme další příklad vnímání výuky žákem.
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6. Spolupráce s kolegy a s kolegyněmi
Komunikace a pravidelná spolupráce s kolegy a kolegyněmi v pedagogickém sboru je nutnou 
podmínkou pro:
a. vzájemnou výměnu zkušeností i materiálů a pomůcek;
b. propojování vyučovacích předmětů v rámci vzdělávacích oblastí;
c. předávání a využívání výsledků pedagogické diagnostiky;
d. systematickou podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných; 
e. systematickou podporu žáků s odlišným mateřským jazykem (např. žáků cizinců aj.); 
f. naplňování školního vzdělávacího programu, monitorování dosahovaných výstupů a případné 

úpravy. 

Do této oblasti lze zařadit i
a. stručné záznamy z návštěv vyučovacích hodin kolegů a kolegyň a jejich vyhodnocení;
b. stručné záznamy z pracovních jednání se členy týmu školního poradenského pracoviště;  
c. popis jiných forem spolupráce, jako je například příprava a realizace společných projektů;
d. team learning;
e. přípravy a výstupy z oblasti tandemové/párové výuky, spolupráce s asistentem/asistenty pe-

dagoga;  
f. adaptační plán a jeho vyhodnocení v případě uvádějícího i začínajícího učitele a další doklady 

vedení vyučovacího procesu a dosahovaných výsledků.
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FORMULÁŘ PRO ZÁZNAM Z NÁVŠTĚVY V HODINĚ KOLEGY / KOLEGYNĚ

hospitujíci

Projekty
Adaptační plán

hospitovaný
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7. Spolupráce se zákonnými zástupci 
Tuto oblast v portfoliu obvykle nenajdeme, a přitom je to zvláště pro třídní učitele oblast vyžadující 
často velkou zátěž, neúměrné množství času a zejména diplomatické schopnosti.
Zápisy z jednání se zákonnými zástupci žáků (většinou s jejich rodiči) jsou obvykle uloženy u osob-
ního spisu žáka nebo u výchovného poradce, ale doklady zejména dlouhodobějšího jednání s pro-
blémovým žákem a jeho zákonnými zástupci je vhodné zařadit do portfolia s aplikací podmínek 
a zásad GDPR.
Třídní učitelé mohou do této sekce zařadit také přípravy společných třídních schůzek či individu-
álních konzultací se zákonnými zástupci, resp. s rodiči žáků: 
• přípravy třídních schůzek/konzultací;
• zápisy z jednání.
MOŽNÝ MODEL TŘÍDNÍ SCHŮZKY a její přípravy
• Datum konání:
• Struktura informací / osnova:
Shromáždění konkrétních informací a materiálů (přihlášky na akce, hodnocení žáků, vztahy ve 
třídě, významné úspěchy, řešení případných problémů…):
• Záznam průběhu, diskuse, názorů, námětů a připomínek:
• Závěry (CO, KDO, KDY / DO KDY):
Do programu třídních schůzek je možno zařadit např. i besedu nebo sdělení (přednášku) externích 
odborníků (lektorů) na předem dané téma (např. k volbě povolání aj.). Materiály k dané akci je 
funkční zařadit do portfolia.

8. Ostatní
Do portfolia je možné zařadit i další dokumenty, jako jsou přípravy a vyhodnocení akcí pro veřej-
nost (ideální je doplnění obrazovým nebo fotografickým materiálem), spolupráce s partnery, ať už 
českými, nebo zahraničními, nebo další propagace školy či pedagogické práce učitele:
• akce pro veřejnost;
• spolupráce s partnery;
• propagace školy.

9. Rozvoj pedagogického pracovníka
Závěr portfolia je zaměřen na:
a) celkové vyhodnocení činnosti pedagogického pracovníka (sebehodnocení, hodnocení vedením 
školy);
b) stanovení oblastí a potřeb pro jeho další rozvoj, které musí být současně provázány s plánem 
jeho profesního rozvoje:
• potřeba dalšího vzdělávání;
• úprava nebo změna pracovních podmínek;
• co je v možnostech pedagogického pracovníka;
• pro co je potřebná podpora ze strany vedení školy nebo jiného zdroje.



Sebehodnotící dotazník učitele
Zpracováno jako výstup pilotáže 

benchlearningu

Autoři: 
Tomáš Liška, Irena Koťátková, 

PaedDr. Dana Veselá, Tomáš Pětivlas

Strategické řízení a plánování ve školách a v územích

Reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000283
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A2 SEBEHODNOTICÍ DOTAZNÍK UČITELE

Cílem dotazníku je zjistit úroveň rozvoje jednotlivých kompetencí, které souvisejí s pedagogickou 
prací učitele, ale i stanovit prostor pro rozvoj konkrétního pedagoga. Dalším cílem je vytvořit plat-
formu pro komunikaci mezi pedagogem a vedením školy nad individuálním profesním rozvojem 
pedagoga, jeho směřováním, potřebami, cíli, úspěchy a případnými rezervami. 
Pro vizualizaci rozvoje jednotlivých kompetencí poslouží nástroj zvaný balanční kruh. V rámci 
standardu, který zachycuje jednotlivé složky učitelské práce, nejen zjistíte svůj osobní aktuální 
stav, ale naplánujete si i míru rozvoje a oblast, které byste se na své profesní dráze v daném 
období chtěli věnovat. První vyplnění dotazníku nám tedy poskytne odpověď na otázky, Jaký je 
v tuto chvíli můj stav? Kde se vidím? Jak to cítím?

Postup provedení:
1. V tabulce nejprve zakroužkujte subjektivně vnímaný současný stav rozvoje jednotlivých kom-
petencí.

Úroveň 0

Chybějící  
kompetence

Úroveň 1

Utvářející se 
kompetence

Úroveň 2

Rozvíjející se  
kompetence

Úroveň 3

Pokročilé  
kompetence

V balančním kruhu zaškrtněte možnost Počáteční stav a zeleně vybarvěte úrovně zvolených 
odpovědí. 
Dalším krokem je zamyšlení nad vaším individuálním profesním rozvojem. Kam se chcete posu-
nout a ve které oblasti? V balančním kruhu zaškrtněte možnost Plánovaný stav na konci roku 
a červeně vybarvěte příslušné úrovně očekávaného stavu na konci školního roku, aby bylo zřej-
mé, kam se chcete posunout. Posunovat se samozřejmě nemusíte ve všech kompetencích či ve 
všech oblastech své pedagogické práce. Je dobré se soustředit maximálně na tři oblasti.
Na konci školního roku zaznamenáte modrou barvou Skutečný stav na konci roku.
Na stránce https://www.16personalities.com/cs proveďte test osobnosti a zaznamenejte modře do 
balančního kruhu.

https://www.16personalities.com/cs
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Standard kvality profesních kompetencí učitele 
Oblast: Plánování výuky

Kritérium Kompetence Důkazy Sebehodnocení

Znalost ŠVP, návaz-
nost učiva, využívání 
mezipředmětových 
vazeb

Konzultuji s předcho-
zím/posledním vyuču-
jícím či dalšími učiteli 
v rámci metodického 
sdružení / předmětové 
komise tematický plán 
výuky (návaznost na 
ŠVP a předchozí práci 
učitele a žáků).

Přemýšlím o mezipřed-
mětových vazbách.

Plánuji výuku se znalos-
tí ŠVP, diskutuji o výuce 
s kolegy v rámci meto-
dického sdružení / před-
mětové komise, diskutuji 
s kolegy příbuzných obo-
rů – společně diskutujeme 
propojení, mezipředměto-
vé vazby.
Vycházím z dosavadních 
znalostí a zkušeností žáka 
a na ty navazuji.

0 1 2 3

Individuální přístup, 
diferenciace a perso-
nalizace 

Informuji se o indivi-
duálních potřebách 
a zájmech každého 
žáka, výuku plánuji 
s ohledem na tyto po-
třeby a zájmy a připra-
vuji aktivity umožňující 
zapojení každého žáka 
a naplnění jeho poten-
ciálu. Nejedná se jen 
o žáky se SVP. Jedná 
se o všechny žáky, kte-
ré vyučuji. Spolupráci 
s asistentem pedagoga 
mám promyšlenou.

Výuku diferencuji a per-
sonalizuji, připravuji úlohy 
s různou náročností, mám 
vytvořenou databázi úloh, 
jsem seznámen/a s potře-
bami a zájmy jednotlivých 
žáků, aktivně se zajímám 
o výsledky vyšetření žáků 
v ŠPZ (PPP nebo SPC) 
a doporučení ke vzdělá-
vání respektuji, pravidelně 
provádím pedagogickou 
diagnostiku. Znám oblas-
ti zájmu žáků, vím, čemu 
se věnují ve svém volném 
čase, a zařazuji toto do 
výuky.
Asistenta pedagoga vedu, 
účelně s ním komunikuji 
a spolupracuji. Uvědo-
muji si přínos přítomnosti 
asistenta pro diferenciaci 
a plně toho využívám. Vy-
tvářím pedagogické, resp. 
takové výukové situace, 
kdy může být AP zapojen 
přímo do výuky (do pro-
cvičování učiva se třídou) 
a já mohu pracovat s jed-
notlivci. 

0 1 2 3
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Formulace cílů, 
ověřování cílů

Formuluji výukové cíle 
(kognitivní a/nebo po-
stojové a/nebo psycho-
motorické) a promýš-
lím jejich provázanost 
s učivem, metodami 
výuky, organizačními 
formami, tzn. s celko-
vou koncepcí výuky. 
Plánuji způsoby ově-
řování naplnění cílů.

Formuluji cíle výuky, které 
jsou v souladu s výukovým 
plánem. Cíle jsou srozumi-
telné všem žákům.
Již při přípravě vyučovací 
hodiny plánuji, jak ověřím, 
že cíle/cílů bylo dosaženo.  
Na základě výstupu z ově-
řování dosažení cíle/cílů 
plánuji další výuku.

0 1 2 3

Využívání různých 
metod a forem ve 
výuce

Provádím didaktickou 
analýzu učiva (klíčové 
pojmy, učební úlohy) 
s přihlédnutím ke sta-
novenému cíli; plánu-
ji adekvátní výukové 
metody, organizační 
formy.

Učivo nevolím náhodně, 
ale s respektem k návaz-
nosti, důsledně tuto ná-
vaznost promýšlím. Pracuji 
s aktivizací žáků – zapojuji 
je do volby metod, volby 
pracovní skupiny, volby za-
dání, volby úkolu apod. Ne-
pracuji pouze s učebnicí, 
ale využívám více zdrojů – 
pracovní listy, elektronické 
zdroje, encyklopedie aj.

0 1 2 3

Časový plán výuky Zpracovávám časový 
plán svého postupu ve 
výuce.

Výuku plánuji i s ohledem 
na časové rozložení, mám 
představu o tom, jak dlou-
ho by jednotlivé aktivity 
mohly trvat, sleduji i čas, 
kdy jsou žáci opravdu ak-
tivně zapojeni, a tento čas 
se snažím navyšovat. Do-
kážu reagovat i na situaci, 
kdy např. žáci skončí s ak-
tivitou dříve, nebo naopak, 
kdy aktivitu nestihnou.

0 1 2 3
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Oblast: Podmínky pro učení

Kritérium Kompetence Důkazy Sebehodnocení
Vytváření bezpeč-
ného prostředí

Podporuji bezpečí ve 
třídě (pozitivní atmo-
sféru).

Aktivně vytvářím prostředí 
bezpečí a přijetí každého 
žáka, prostředí, v němž se 
žáci nebojí dělat chyby, sna-
žím se jednat tak, aby moje 
jednání bylo předvídatelné, 
podporuji zapojení žáků, chy-
bu beru jako příležitost k uče-
ní, aktivně pracuji s kolekti-
vem třídy, konkrétní situace 
ve třídě řeším.

0 1 2 3

Kázeň, pravidla 
chování

Žáci znají vzájemná 
očekávání a určené 
hranice, mohou se spo-
lehnout na pravidla, kte-
rá pomáhají předcházet 
problémům, umožňují 
jejich řešení a nejsou 
samoúčelně restriktivní.

Pravidla chování jsou kon-
sensem celé skupiny, všichni 
jsou s nimi seznámeni, všem 
je známa i sankce za nedo-
držení dohodnutých pravidel. 
Dbám na to, aby pravidla byla 
dodržována. Kázeňské pro-
blémy řeším hned v zárodku, 
nepřehlížím je.

0 1 2 3

Komunikace 
s žáky

Udržuji „živý kontakt“ 
se žáky (skrze hlaso-
vý projev, neverbální 
komunikaci, oslovová-
ní žáků jejich křestním 
jménem).

Žáky oslovuji křestním 
jménem (a to stejně – neříkám 
někomu zdrobněle, a jinému 
bez zdrobnění), svůj hlaso-
vý projev přizpůsobuji situaci 
(hlas moduluji – nejsem uspá-
vač hadů), s žáky udržuji vě-
domě oční kontakt, neotáčím 
se zády, když mluvím. Pokud 
komunikuji, je znát moje za-
ujetí.

0 1 2 3

Potřeby žáků Reaguji na potřeby (so-
ciální, fyziologické a vý-
vojové) žáků ve třídě 
s respektem.

Nesoustředím se pouze na 
obsah a učivo, které chci 
předat žákům, ale všímám si 
projevů jejich únavy, rozladění 
v kolektivu, cíleně využívám 
různé relaxační aktivity, 
střídám aktivity, využívám 
pohyb, spolupráci, dodržuji 
nutnost větrání apod.

0 1 2 3



16

Zpestření výuky Vytvářím prostor pro 
„odlehčení“ (pracuji 
s proměnami atmosféry, 
reaguji na projevy úna-
vy, kolísání pozornos-
ti, projevuji smysl pro 
humor, zpestřuji výklad 
zajímavostmi a vlast-
ní zkušeností).

Zahrnuji do výuky různorodé 
aktivity či jiné zpestření výkla-
du na základě projevů únavy 
či klesající pozornosti žáků 
(mám tedy připravenu data-
bázi těchto aktivit, icebreake-
rů, nevycházím jen z plánu na 
výuku).  

0 1 2 3

Rozvoj 
každého žáka

Vytvářím všem žá-
kům příležitost prožít 
úspěch.

Vědomě diferencuji, nabízím 
úlohy s různou náročností, 
vedu žáky k tomu, aby si zvo-
lili úroveň, která jim vyhovuje 
a umožňuje jim prožít úspěch. 
Vnímám, zda se někdo nenu-
dí, nebo se naopak v učební 
úloze „neztrácí“. Cíleně nabí-
zím podporu formou mento-
ringu (vedení, předávání zku-
šeností), provázení aktivitami. 
Výkony žáka porovnávám 
s jeho předchozími výkony, 
ne s výkony spolužáků. Sle-
duji žáka na jeho vzdělávací 
cestě.
Učební úlohy nenabízím jen 
podle svého učebního stylu, 
přemýšlím o tom, co vyhovu-
je žákům – kombinuji úlohy 
vyhovující stylu sluchovému, 
zrakovému, haptickému, ki-
nestetickému.

0 1 2 3

Efektivní 
využívání času

Využívám efektivně čas 
ve výuce (ve vztahu ke 
svému plánu, situaci 
ve třídě a porozumění 
učivu).

Sleduji plán, vím, odkud kam 
směřuji, využívám efektivně 
čas a dokážu zareagovat na 
náhle vzniklou situaci ve třídě. 
Vyučovací hodina je kompakt-
ní a aktivity spolu souvisejí 
a navazují na sebe.

0 1 2 3
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Oblast: Podpora učení

Kritérium Kompetence Důkazy Sebehodnocení
Význam 
a smysluplnost 
učiva

Sděluji žákům vý-
znam učiva a jeho 
smysluplnost a ob-
jevuji je s nimi.

Jsem si vědom, proč konkrétní učivo 
zařazuji, dokážu odpovědět žákům 
na otázky po smysluplnosti učiva, 
po praktickém využití. Pokud se 
žáci ptají, neodmítám je, ale dis-
kutuji s nimi a přináším jim důkazy 
o smysluplnosti probíraného učiva.
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Zprostředkování 
cílů žákům

Stanovuji a zpro-
středkovávám žá-
kům (pokud je to 
vhodné vzhledem 
k metodě) ade-
kvátní výukové 
cíle (společné, in-
dividuální). Ověřuji 
průběžně naplně-
ní výukových cílů, 
vyhodnocuji jejich 
dosažení.

Formuluji výukové cíle v jednotlivých 
doménách – kognitivní, afektivní, psy-
chomotorické.
 U kognitivních cílů stanovuji, co a jak 
se má žák naučit, zda budu látku re-
produkovat, či vysvětlovat, a to v růz-
ných stupních Bloomovy taxonomie, 
ověřuji dosažení cíle, využívám for-
mativní hodnocení, vrstevnické hod-
nocení a sebehodnocení žáků. Pracuji 
s kritérii kvality konkrétních výstupů 
učení. 
U afektivních cílů promýšlím, jak a ve 
kterých rovinách může příslušné téma 
ovlivnit postoje žáků a jejich hodnoto-
vou orientaci.
U psychomotorických cílů (praktické, 
výcvikové) se zaměřuji na změny 
u žáka v psychomotorické oblasti – tj. 
tam, kde se jedná o jeho pohybovou 
stránku úzce propojenou s psychikou 
pomocí imitace, manipulace, zpřes-
ňování, koordinace a automatizace.

0 1 2 3
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Volba obsahu 
učiva vzhledem 
k potřebám žáků

Zprostředkovávám 
vzdělávací obsah 
a instrukce k vý-
uce srozumitelně 
s ohledem na in-
dividuální vzdělá-
vací potřeby a věk 
žáků.

Vybírám smysluplný obsah a rozsah 
učiva vzhledem k potřebám a věku 
žáků a promýšlím návaznost, kom-
plexnost a provázanost učiva, včet-
ně mezipředmětových vazeb. Učivo 
předávám srozumitelně – s ohledem 
na možnosti žáků. Rozpoznávám 
odlišné potřeby a možnosti jednot-
livých žáků a reaguji na ně, projevuji 
porozumění pro potřeby žáků, indivi-
dualizuji výuku vzhledem k možnos-
tem a potřebám jednotlivých žáků, 
snažím se o dosažení osobního 
maxima u každého žáka.

0 1 2 3

Věcně správné 
informace při-
měřené věku

Zprostředková-
vám učivo svého 
předmětu věcně 
správně.

Mám dostatečné odborné znalosti 
pro výuku daného předmětu, správ-
ně nakládám s informacemi, nedo-
pouštím se faktických chyb, při vý-
uce komunikuji se žáky způsobem, 
který odpovídá jejich věku, kultivo-
vaně, jasně, srozumitelně; vhodně 
pracuji s prostředky neverbální ko-
munikace.

0 1 2 3

Využití před-
chozích znalostí 
a zkušeností 
žáků

Vysvětluji učivo 
s využitím před-
chozích znalostí 
a zkušeností žáků

Při plánování vycházím z reflexe 
průběhu a výsledků předchozí výuky 
a učení žáků; plánuji, jakým způso-
bem budu stavět na dosavadních 
zkušenostech a znalostech žáků.
Diskutuji s žáky v úvodu hodiny, bě-
hem svého výkladu i při realizaci ak-
tivit o jejich předchozích zkušenos-
tech a vědomostech a v návaznosti 
na tato zjištění aktuálně upravuji svůj 
další výklad a výběr realizovaných 
aktivit. V závěru hodiny shrnuji, jaké 
znalosti a zkušenosti si žáci do mé 
výuky přinesli a co nového se při 
dnešní výuce dozvěděli a naučili.

0 1 2 3
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Výukové metody 
a organizační 
formy podporují-
cí učení

Využívám výuko-
vé metody a or-
ganizační formy, 
které podporují 
učení žáků a ve-
dou k cíli.

K naplnění dílčích vzdělávacích cílů 
a podle charakteru učiva volím vhod-
né metody a organizační formy pod-
porující učení, využívám širokého 
spektra výukových metod s důrazem 
na aktivní učení žáků. Vedu žáky 
k tomu, aby reflektovali, která meto-
da jim vyhovovala, aby lépe dosáhli 
cíle. Z nabízených forem i metod si 
žáci mohou volit.
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Podpora spolu-
práce žáků

Podporuji spolu-
práci a vzájemné 
učení žáků.

Volím postupy, které respektují soci-
ální povahu učení a umožňují inte-
rakci mezi žáky. Vytvářím příležitosti 
pro spolupráci a vzájemné učení 
společně se žáky tak, aby byla 
zohledněna individualita každého 
z nich. Cíleně využívám vrstevnické 
(peer) učení.
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Práce s chybou 
jako příležitost 
pro učení

Pracuji smyslupl-
ně s chybou žáků 
jako s příležitostí 
k rozvoji.

Využívám vzniklou chybu k učení 
a záměrně vytvářím problémové 
situace. V průběhu učení žáka za 
chybu netrestám (např. negativním 
hodnocením). 

Podněcuji žáka/třídu k objevení chy-
by a její opravě na základě argumen-
tace (detekce, identifikace, korekce

a interpretace ze strany žáka). Pod-
něcuji tedy nejen k vyhledání chy-
by, ale i k jejímu zdůvodnění. Při-
tom zohledňuji individuální úroveň 
žáka. Vedu žáka k hledání strategie, 
jak předejít opakování chyby.

0 1 2 3

Využívání růz-
ných zdrojů in-
formací, včetně 
ICT, k podpoře 
učení

Využívám různé 
zdroje informa-
cí, včetně smy-
sluplného využi-
tí informačních 
technologií (ICT), 
k podpoře učení 
žáků.

Připravuji pro žáky využití různých 
zdrojů informací, včetně moderních 
informačních technologií. Smyslu-
plně ve vztahu ke stanovenému cíli 
a možnostem žáků zařazuji do výuky 
ICT, které podporují učení žáků.

0 1 2 3
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Oblast: Zpětná vazba

Kritérium Kompetence Důkazy Sebehodnocení
Zpětná 
vazba 
žákům

Poskytuji žákům 
ze jména prů -
běžnou zpětnou 
vazbu s využitím 
popisného jazyka 
a kritérií s ohle-
dem na jejich in-
dividuální potřeby.

Poskytuji žákům konkrétní popisnou zpět-
nou vazbu – co se daří a nedaří, v čem 
žák dělá pokrok a jak svůj výkon může 
zlepšit. Podporuji učení žáků řízením kro-
ků učení, důležitými otázkami a častou 
zpětnou vazbou, vedu je k poznávání, 
osvojování a užívání efektivních indivi-
duálních strategií učení.  Zpětnou vazbu 
poskytuji na základě definovaných kritérií. 
Zprostředkovávám žákům kritéria hodno-
cení, případně jim umožňuji podílet se 
na jejich vytváření. Žáci jsou seznámeni 
s kritérii před započetím práce a rozumí 
jim. Zpětnou vazbou se snažím podpořit 
vnitřní motivaci žáků k učení.

0 1 2 3

Sebehodno-
cení a zpět-
ná vazba 
druhým – 
spolužákům, 
učiteli

Vedu žáky k re-
flexi jejich vlast-
ních výsledků 
a pokroku v učení 
(sebehodnocení) 
a k poskytování 
zpětné vazby dru-
hým (spolužákům 
a učiteli, příp. ro-
dičům).

Rozvíjím u žáků dovednost sebehodno-
cení a vzájemného hodnocení opírají-
cích se o předem známá kritéria. Nejde 
mi tedy jen o hodnocení emocí a vztahu 
k činnosti, zda se žákům líbila/nelíbila, 
ale o hlubší analýzu.

Sebehodnocení žáků zařazuji promyšle-
ně ve vztahu k cílům a stanoveným krité-
riím a plánování jejich učení. Vedu žáky 
k záznamu sebehodnocení. Vzájemné 
hodnocení žáků ve výuce realizuji pro-
myšleně, dle stanovených kritérií. Žáci si 
poskytují zpětnou vazbu s odpovídajícím 
popisem výkonu na základě kritérií.

Systematicky se zajímám o názor žáků 
na moji výuku a jejich zpětnou vazbu vy-
užívám v dalších hodinách. Žáky pláno-
vaně zapojuji do hodnocení výuky.
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Různé formy 
hodnocení

Využívám rozma-
nitých forem hod-
nocení a různo-
rodých ukazatelů 
výsledků učení 
a pokroku žáků.

Využívám hodnocení výkonu známkou, 
grafem, obrázkem, a to na základě stano-
vených kritérií. Společně s žákem plánuji 
postup, jak dosáhnout cíle. Hodnocení 
známkou doplňuji slovním komentářem, 
grafickým znázorněním např. pomocí 
schůdků apod.

0 1 2 3
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Oblast: Reflexe výuky
Kritérium Kompetence Důkazy Sebehodnocení
Reflexe 
vlastní 
výuky

Reflektuji 
průběh výuky 
(případně také 
přípravu na vý-
uku).

Kriticky reflektuji procesy i výsledky pláno-
vání a realizace výuky s cílem zkvalitnit svoji 
práci a zvýšit efektivitu žákova učení.
Vyhodnocuji zvolené strategie, metody a or-
ganizaci vyučování vzhledem k plánovaným 
cílům výuky, ale i jejich dosažení, podle toho 
plánuji hodiny navazující.
Shromažďuji a využívám zdroje, které mi 
pomáhají reflektovat efektivitu výuky. Jsem 
otevřený vstupu kolegů do mých hodin a při-
jímám jejich zpětnou vazbu na moji výuku.
Vyhodnocuji vliv výuky na pokrok každého 
žáka. Výsledná zjištění mi slouží jako vý-
chodisko k dalšímu plánování.
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Cíle vlastní-
ho profesní-
ho rozvoje

Stanovuji ade-
kvátní cíle své-
ho profesního 
rozvoje a vy-
hodnocuji je.

Projevuji zaujetí pro profesi a pro práci se 
žáky, průběžně reflektuji svou práci (ne-
jen výuku), tj. jsem schopen/schopna ji 
popsat, analyzovat a zhodnotit, vysvětlit 
důvody svého profesního jednání, případ-
ně navrhovat alternativní způsoby práce.
Na základě reflexe plánuji svůj další 
profesní růst a rozvoj svých profesních 
kompetencí (postoje a hodnoty, znalosti 
a dovednosti pedagogicko-psychologic-
ké, oborově didaktické, oborové, pracov-
něprávní, znalosti a dovednosti z oblasti 
moderních informačních technologií). 
Průběžně vyhodnocuji svůj pokrok. Umím 
pojmenovat svoje potřeby z hlediska pro-
fesního rozvoje, vyhledávám adekvátní 
školení apod., seznamuji se se zdroji.
Plán mého profesního rozvoje ladí s úko-
ly a cíli školy, ve které učím.
K profesnímu rozvoji využívám rozmanité 
dostupné prostředky, např. literaturu, in-
ternet, konzultace s kolegy, kurzy dalšího 
vzdělávání učitelů…
Svůj profesní růst průběžně vyhodnocu-
ji a své učení a profesní pokroky jsem 
schopen/schopna prokázat, přináším 
důkazy. Své odborné problémy i pokro-
ky sdílím s kolegy. Pečuji o své fyzické 
a psychické zdraví, aktivně čelím stresu 
a syndromu vyhoření.

0 1 2 3
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Oblast: Osobnost
Test osobnosti bude proveden až na konci období po vyhodnocení skutečného stavu. 
Nyní na začátku období si vypracujte pouze svůj vlastní pohled na svoji osobnost – označte ze-
lenou barvou.

VYPLNĚNÍ BALANČNÍHO KRUHU
Stav na začátku školního roku
• Zaškrtněte políčko „Počáteční stav“.
• Každou zvolenou úroveň z předchozích odpovědí zaneste zelenou barvou z tabulky do od-

povídajících úrovní balančního kruhu. Jednotlivé úrovně šesté oblasti Osobnost zvolte podle 
svého uvážení podle, která z vybraných dvojic vlastností u vás převládá a do jaké míry.

Plánovaný stav na konci roku
• Zaškrtněte políčko „Plánovaný stav na konci roku“. Zvolte úroveň, na kterou byste se chtěl/a po-

sunout na konci školního roku s ohledem na úroveň počátečního stavu. Zamýšlená úroveň by 
měla být stejná nebo vyšší.

• Primárně je cílem vybrat si oblast, která při zlepšení ovlivní a posílí i ostatní oblasti. Nemusí 
jít pouze o tu nejméně rozvinutou úroveň. Cílem je efektivně ovlivňující zaměření profesního 
rozvoje.

• Tabulka se nevyplňuje, pouze v balančním kruhu vyznačíte plánovaný stav červenou barvou 
s ohledem na plánovaný osobní rozvoj. Vyplňuje se současně s balančním kruhem počáteč-
ního stavu.

Skutečný stav na konci roku
• Stav na konci školního roku.
• Zaškrtněte políčko „Skutečný stav na konci roku“.
• Každou zvolenou úroveň z předchozích odpovědí zaneste modrou barvou do odpovídajících 

úrovní balančního kruhu. Jednotlivé úrovně šesté oblasti Osobnost zvolte na základě výsledků 
provedeného osobnostního testu.

Porovnejte všechny tři balanční kruhy. Co můžete říct? OB
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B1 Portfolio ředitele školy (PŘŠ) – struktura

1. Úvod

Ředitel veřejné školy a školského zařízení je podle školského zákona statutárním orgánem škol-
ské právnické osoby (určité právní formy veřejné školy / školského zařízení), je ředitelem školy 
a školského zařízení (všechny školy a školská zařízení, jejichž činnost škola jako právnická osoba 
vykonává) a je zaměstnavatelem a zároveň i zaměstnancem (zaměstnavatel pedagogických i ne-
pedagogických pracovníků; ředitel je jako statutární orgán školy orgánem, který zaměstnavatele 
zastupuje). Činnost ředitele školy, popř. školského zařízení je velice pestrá a náročná a vyžaduje 
vysoké osobnostní nasazení. Dokumentování tohoto nasazení, široké a rozmanité činnosti (mana-
žerské a pedagogické) a dosažení určitých dílčích či celkových výsledků v této činnosti může zajistit 
(dokladovat) např. portfolio ředitele školy (PŘŠ), které si ředitel založí a pravidelně vede a doplňuje.     

Na existenci PŘŠ, na jeho smysl, funkci a využitelnost mohou být různé názory. Tento dokument si 
klade za cíl nabídnout možný návrh portfolia ŘŠ jako nástroje ke sledování jeho profesního rozvoje. 
Jedná se o soubor materiálů o systému řízení školy jako organizace a současně i o profesním roz-
voji ředitele školy. Dále je tvoří také dokumenty podávající přehled o jeho činnosti a umožňující jeho 
sebehodnocení/sebereflexi a hodnocení pro další rozvoj. Na základě materiálů založených v portfo-
liu může ředitel sledovat vývoj své manažerské pozice a vše, čeho dosáhl. Zcela jistě portfolio nejen 
ovlivňuje profesní růst ředitele, ale dává představu o posunu jeho profesních znalostí a dovedností. 
Na základě materiálů v portfoliu si ředitel volí i plán svého dalšího profesního rozvoje.

Klíčovou částí je návrh možné struktury portfolia ředitele školy, pokud jde o členění na jednotlivé 
oblasti, popisy cílového stavu a kritérií kvality apod. 

Dále jsou uvedeny příklady dokumentů, které mohou dokazovat úroveň práce ředitele v dané oblas-
ti. Je na rozhodnutí ředitele, které oblasti do svého portfolia zvolí, aby prezentovalo, jak školu řídí.

1.1 Portfolio ŘŠ (PŘŠ)

Portfolio ŘŠ má dvě roviny: 

a. rovina personální – osobní profesní rozvoj:

zahrnuje materiály, doklady a dokumenty prezentující/dokladující osobní profesní rozvoj ředitele 
školy, akce a aktivity, a to zejména ty, které mají vyšší míru opakovatelnosti, z níž se dá vyhodno-
covat rozvoj ŘŠ jako řídicího pracovníka – manažera,

b. rovina institucionální – škola jako instituce (zařízení): zahrnuje materiály, doklady a dokumen-
ty prezentující/dokladující vlastní vývoj/rozvoj školy, její posuny v čase a v oblastech, které 
současně vypovídají o míře úspěšnosti ředitele v řízení školy.

PŘŠ má sloužit jednak samotnému řediteli, jednak pro prezentaci řízení a vlastní činnosti školy, vč. 
uskutečněných kvalitativních změn, a dále orgánům hodnotícím práci ředitele školy (zřizovatel, ČŠI).

1.2 Doporučení pro tvorbu portfolia

a. Portfolio může být výborným podkladem pro reflexi vlastní práce ředitele, pokud má jasnou 
a srozumitelnou strukturu, která takové reflexi napomáhá. Jednou z možných forem je tabul-
ka, někomu může být užitečná myšlenková nebo pojmová mapa, někomu jiný typ grafického 
záznamu. Jedním z prvních kroků je tedy promyslet si formu, v níž ředitel své portfolio povede 
a která mu vyhovuje.
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b. Podle určené frekvence zaznamenávat do zvolené formy přehled událostí a zařazovat do port-
folia dokumenty a materiály jako doklad toho, co se v dané oblasti událo, a uvádět odkazy, kde 
jsou dokumenty k doložení. Je žádoucí zvolit si vhodnou formu pravidelné reflexe své práce.

c. Naplňování portfolia by nemělo významně navyšovat byrokracii.

d. Strukturu portfolia by si měl individuálně doladit každý ředitel podle svých priorit s přihlédnutím 
k prioritám své školy, což není totéž. Jsou to priority jeho profesního vývoje a rozvoje, růstu, 
zlepšování a současně priority rozvoje a zvyšování kvality vlastní školy.

e. Každý ředitel by si měl zvolit oblasti, které považuje za důležité pro doložení kvality své práce 
a současně i rozvoje školy (pro naplňování obou rovin). Je na jeho rozhodnutí, které oblasti 
a v jakém rozsahu do svého portfolia zařadí a ČÍM a JAK je bude naplňovat. 

f. Efektivní formou vedení portfolia je jeho digitální podoba – umožňuje využít pestřejší škálu 
dokladů a dokumentů (fotodokumentace, zvukové záznamy, videozáznamy aj.).
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2. Možná struktura portfolia
2.1 Profesní životopis

Může sloužit jako východisko vývoje profesní dráhy.

2.2 Profesní priority

Profesní cíle a kroky k jejich dosažení stanovené na základě sebereflexe a hodnocení, např.:

a. osobní:

• odborný růst (např. mentor, kouč, lektor…);

• další vzdělávání – volba témat odpovídajících osobním potřebám rozvoje z hlediska zvolených 
oblastí.

b. rozvoj školy:

• představy a záměry, koncepce rozvoje školy.

2.3 Profesní mapa

Profesní mapa je jádrem tvořeným základními oblastmi činnosti ředitele. Míra jejich naplňování 
a kvality je současně obrazem rozvoje školy jako vzdělávací instituce. V obou rovinách se jedná 
jak o dosaženou   kvalitu, tak současně i o pokrok/posun.

Všechny oblasti ve vztahu ke škole – jejich cíle a obsah – by měly splňovat dvě podmínky, a to 
participaci zaměstnanců na tvorbě a jejich sdílení.

Strategické plánování, vize, koncepce (ředitel jako stratég):

a. představy a záměry ŘŠ – CO, PROČ, JAK, S KÝM, KDY;

b. výstižně formulovaná vize;

c. analýza aktuálního stavu školy;

d. v návaznosti na vizi a výstupy analýzy formulované strategické cíle, strategický plán rozvoje 
školy (SPRŠ) a jeho součást školní akční plán (ŠAP) = koncepce rozvoje školy;

e. výsledky průběžné evaluace naplňování SPRŠ/ŠAP a na jejím základě eventuálně vyvolaná 
aktualizace/korekce cílů a jejich obsahu, včetně eventuálních úprav termínů.
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ZÁMĚRY
a NÁVRHY ŘŠ

Diskuse se zaměstnanci

SPRŠ / ŠAP 
Konsensus Sdílení

PLNĚNÍ V KVALITĚ 
a TERMÍNECH

EVALUACE MÍRY 
a KVALITY

 

 

Vyvolané  
potřeby  

KOREKCE 
CÍLŮ,  

OBSAHU,  
TERMÍNŮ

1. ROVINA PORTFOLIA

1. + 2. ROVINA  
PORTFOLIA

GRAFICKÉ ZOBRAZENÍ PROCESU

Vedení lidí (ředitel jako lídr pedagogického procesu):

a. organizační řád a organizační schéma školy, delegování, kompetence, odpovědnost;

b. pracovní náplně vedoucích pracovníků na jednotlivých úrovních (návaznost na organizační 
schéma školy);

c. záznamy pracovních pohovorů, závěrů a jejich plnění;

d. analýzy kultury školy;

e. další vzdělávání učitelů (roční celoškolní, skupinové a individuální plány DVPP) – evaluace 
přínosů a míra implementace nových znalostí a dovedností ve výuce;

f. ŠVP a soulad s RVP – podmínky a způsob plnění ŠVP, průběžná evaluace, případné aktuali-
zace v rámci předmětů / vzdělávacích oblastí a ročníků;

g. přehledy povinně volitelných předmětů – vývoj nabídky a zájmu;

h. přehledy nepovinných předmětů – vývoj nabídky a zájmu;

i. dominantní formy hodnocení výsledků žáků – zkušenosti a přínosy.
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Řízení školy jako instituce (ředitel jako manažer a personalista):
a. organizace školních roků (geneze rozvoje školy);

b. model výběru a přijímání nových pracovníků;

c. monitorování a vyhodnocování vývoje a změn klimatu školy;

d. příprava a zápisy provozních a pedagogických rad – plnění závěrů;

e. existence (personální složení) a působení ŠPP – mapování typů a frekvence podpory;

f. plány osobnostního a profesního rozvoje učitelů;

g. operativní řešení krizových situací, jejich popis a řešení.

Materiální podmínky a bezpečnost (ředitel jako hospodář a správce):

a. postupné zkvalitňování podmínek (východiskem technický a aktuální stav vybavení):

• vybavenost pro výuku – míra modernizace;

• provoz dalších částí školy (ŠD, ŠK, ŠJ…);

• budova/budovy a prostory – plány oprav a údržby a jejich plnění;

b. podmínky bezpečnosti – nástroje ochrany (pro všechny zúčastněné – děti, žáky, učitele, pro-
vozní zaměstnance, rodiče, návštěvy…) a jejich dodržování/plnění;

c. správa majetku – periodické inventarizace a jejich výsledky;

d. výroční zprávy ekonomické – výsledky nakládání s finančními prostředky ze státního rozpočtu 
a od zřizovatele;

e. doplňková činnost, rozvoj, přínosy a zásady využití získaných finančních prostředků.

Vnitřní a vnější komunikace (ředitel jako „tvář“ školy):

a. systém vnitřní komunikace mezi pracovníky a pracovišti školy – vývoj, přínosy;

b. systém komunikace učitelé–žáci – formy, technika, vývoj, přínosy; 

c. www stránky školy, jejich obsah, forma, pestrost, informační hodnota – vývoj a změny;

d. prezentace školy v místních sdělovacích prostředcích – obsah, pravidelnost…;

e. systém komunikace s rodiči / zákonnými zástupci (technická, osobní konzultace) – přínosy;

f. spolupráce se zřizovatelem – charakteristiky, rozsah, výsledky;

g. komunikace s institucemi a organizacemi – rozsah, kvalita, přínosy pro školu, partnery.

Pro všechny oblasti 2.3.1–2.3.6 platí princip průběžného mapování pozitivních změn v rozvoji ško-
ly dosažených díky podpoře a změnám v systému řízení školy (opět se jedná o obě roviny portfolia 
ŘŠ). Neopomíjet ale ani změny nepříznivé.

Certifikáty, osvědčení a vysvědčení (ředitel jako celoživotně se vzdělávající profesionál)
Dokumenty, které vystavil někdo jiný, jiná organizace či instituce:

• reflexe přínosů pro vlastní procesy řízení školy i osobnostní a profesní rozvoj ŘŠ.
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2.4 Doklady a dokumenty
Dokumenty a záznamy, které tvoří vnitřní směrnice a další materiály školy – vývoj 
a změny v čase (verze, modifikace):

a. školní řád s vnitřním řádem pro hodnocení výsledků vzdělávání;
b. vnitřní platový předpis – vývoj, změny, přínosy;
c. záznamy z porad metodických sdružení a předmětových komisí;
d. průběžné zprávy o integraci žáků se SVP a jejich podpoře;
e. průběžné zprávy o podpoře žáků nadaných;
f. pravidla pro fungování žákovského parlamentu;
g. provozní řády (ŠD/ŠK, ŠJ…);
h. spolupráce mezi učiteli i mezi školami;
i. plány DVPP;
j. plány osobnostního a profesního rozvoje učitelů.

Dokumenty a záznamy, které vznikly ve škole jako výsledek její činnosti:

a. projekty výukové, tematické;
b. projekty průřezové (napříč předměty nebo ročníky);
c. výsledky olympiád;
d. výsledky sportovních soutěží;
e. koncepční materiály pro zkvalitňování vzdělávacího procesu;
f. koncepční materiály pro volnočasové aktivity v rámci školy.
g. Dokumenty a materiály, které nelze nějak doložit, nemá smysl do portfolia uvádět!

POZNÁMKA
Soubory položek v jednotlivých blocích struktury portfolia ŘŠ (2.2–2.5) jsou otevřené, tzn. ne-
jsou konečné, lze je doplňovat, modifikovat a upravovat podle konkrétních potřeb dané školy!
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B2 Formulář zápisového archu hodnoticího pohovoru
Zápisový arch hodnoticího pohovoru slouží řediteli školy ke sledování profesního rozvoje pedago-
ga i kvality jeho pedagogické činnosti. Arch je součástí hodnocení míry a kvality dosahování cílů 
definovaných v plánu profesního rozvoje učitele.
Hodnoticí pohovor poskytuje učiteli zpětnou vazbu vyhodnocující jeho cíle stanovené na dané 
období. Poskytování zpětné vazby tvoří tři kroky:
a. příprava – shromáždění materiálů (podklady z hospitační i jiné hodnoticí činnosti), výběr mís-

ta, vymezení dostatečného času a zajištění nerušeného průběhu;
b. zpětná vazba = hodnoticí pohovor by měl probíhat v kolegiální rovině se splněním tří základ-

ních podmínek: skutečný zájem, vzájemný respekt a směřování ke konkrétnímu řešení;
c. reflexe průběhu pohovoru a společných závěrů i plánovaných dalších kroků.

1. Zahájení pohovoru
Úvod hodnoticího pohovoru je mnohými autory odborné literatury považován za stěžejní část ce-
lého procesu. To, co se odehraje na začátku, určuje atmosféru zbývající části. Právě na začátku 
musí ředitel učitele přesvědčit o svém zájmu o jeho práci i o důležitosti práce pedagoga pro školu. 
To podpoří zejména, dá-li ředitel najevo, že vlastně nehodnotí jen učitele, ale současně si 
uvědomuje míru své vlastní odpovědnosti, a to např. formou komunikace „MY – společně 
zhodnotíme, posoudíme, zaměříme se na, zkonzultujeme apod.“, přičemž se jako význam-
ný prvek v průběhu hodnoticího pohovoru využívá tzv. sendvičová kritika.

Sendvičová kritika (SK)

Název sám obsahuje slovo kritika, ktoré evokuje případné napětí, či dokonce konflikt. Tato 
forma „kritiky“ ale v sobě nese pozitiva. SK je tvořena 3 kroky, proto název „sendvičová“. 

Charakteristicky a průběh lze popsat následovně: 

1. Krok: Hodnotitel globálně (jen v hlavních javech) pozitivně zhodnotí projev, situaci, průbeh

2. Krok: Začína slůvkem ALE, po němž následuje stručný, jasný a výstizný popis všeho, co si 
zaslouží či vyžádá další pozornost, doplnění, přístup, vztahy, postupy, proces, strategie apod. 
V této fázi je důležité, aby hodnotitel formuloval své hodnotíci soudy / výroky přáve formou 
„MY - společně zhodnotíme, posoudíme, upravíme, zpřesníme, doplníme, zaměříme se 
na, zkonzultujeme a pod.“

3. Krok: Hodnotitel poukáže na jednotlivosti, detaily, které si zaslouží pozornost a lze je hod-
notit pozitivně (vždy je třeba několik takových detailů objevit a vybrat).

Přednostmi SK jsou 1. a 3. krok, které vyzdvihují pozitiva, tzn. pozitivní ladění na začátku 
a rovnež na konci. To pozitivní na konci nějakého procesu, to na něj významně působí a pa-
matuje si to. Přesto v SK nechybí ani pojmenování nedostatků, takže je možné a nutné se 
k nim společně vracet, přičemz lze měnit v pozitiva (nebo alespoň oslabovat negativa), a to 
právě pomocí zjištěných pozitiv.
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2. Vyhodnocení cílů pro sledované období
Tato část hodnoticího pohovoru vychází z cílů stanovených v plánu profesního rozvoje pedago-
gického pracovníka (je důležité mít tento plán k dispozici). Ředitel v rozhovoru s učitelem zjišťuje 
správnost nastavení cílů, a to prostřednictvím následujících otázek: 
Vycházely cíle z potřeb školy, týmu, osobnosti učitele?
Byly cíle konkrétně/specificky nastaveny – splňovaly kritéria metody SMART?

Byl vymezený časový prostor pro splnění daných cílů dostatečný?

Odpovědi na tyto otázky slouží:
a. k ověření správnosti cílů,
b. k uvědomění si současných možností pedagoga, a to i pro další sledované období,
c. ke správnému stanovení dalších cílů (např. v oblasti konkrétnosti, rozsahu a náročnosti).

Následně proběhne hodnocení míry a kvality plnění cílů ředitelem a učitelem prostřednictvím zá-
znamového formuláře (v případě více cílů se pro každý cíl použije samostatný formulář). 
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Příklad formuláře:

I. Identifikační údaje

Jméno učitele:  
Škola:  
Sledované období:  

II. Vyhodnocení cílů pro sledované období

CÍL

Nakolik se poda-
řilo cíl splnit? 

(ÚPLNĚ,  
ČÁSTEČNĚ,  

NESPLNĚNO)

Jakými materiály 
lze doložit splně-

ní cíle?

Pokud se podařilo cíl 
splnit částečně nebo 
vůbec, co je možné 

udělat lépe?

Co potřebuji k ještě 
lepšímu splnění 

cíle?
Vyjádření ředitele

Cíl 1      

Cíl 2      

Cíl 3      

…      

III. Stanovení cílů pro následující období (včetně aktivit směřujících k profesnímu rozvoji)

CÍL AKTIVITA TERMÍN 
SPLNĚNÍ

Cíl 1

Popis cíle Aktivita 1.1 Popis aktivity 1.1  

Aktivita 1.2 Popis aktivity 1.2

…

Cíl 2     

Cíl 3     

…     
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Komentář k otázkám pro vyplnění:

A. Nakolik se podařilo cíl splnit?

Učitel se konkrétně vyjádří, jak hodnotí míru naplnění cíle. 

B. Co ovlivnilo moje možnosti/schopnosti naplnit cíl?

Učitel vyhodnotí vlastní znalosti a dovednosti a zvolený postup naplnění cíle stejně jako vnější 
objektivní podmínky a možnosti. V případě splnění cílů si uvědomí své silné stránky, případně 
podmínky prostředí, které splnění cíle podpořily či umožnily. V případě částečného splnění nebo 
nesplnění cíle reflektuje své slabé stránky, případně definuje stav prostředí, který by měl nastat 
a trvat, aby bylo cíle možné dosáhnout.

C. Pokud se podařilo cíl splnit částečně nebo vůbec, co je možné udělat lépe?

Učitel sám navrhuje oblasti zlepšení. Ty mohou směřovat k rozvoji jeho osobních nebo profesních 
kompetencí, stejně jako k vytvoření adekvátních podmínek pro splnění cíle. Je zde návaznost na 
následující otázku.

D. Co potřebuji k ještě lepšímu splnění cíle?

Otázka směřuje do budoucnosti a otevírá prostor pro kladení požadavků na management školy. 
Může jít o zajištění pomůcek a vybavení, školení v rámci DVPP, podporu ze strany jiného učitele 
nebo mentora. Jde o identifikaci dalších zdrojů podporujících splnění cíle učitele, a to i pro případ, 
že se cíl podařilo splnit. 

E. Jakými materiály lze dokladovat naplnění cíle?

F. Vyjádření ředitele

Ředitel školy vyjadřuje svůj pohled na míru plnění cíle, resp. na požadavky uvedené v dalších 
částech sebehodnoticího dotazníku. Současně dokládá své hodnocení

a. nejčastěji záznamy z hospitací, ale mohou to být i

b. rozbory prací žáků,

c. přehled z kontroly dokumentace nebo

d. vyhodnocení plánů.
Vše je možné uspořádat do hodnoticího portfolia.
Učitel obvykle využívá vlastní portfolio, kdy prezentuje vybrané části (související s hodnoceným/i cí-
lem/cíli).
Podmínkou je, aby v dané škole byla tvorba učitelského portfolia principiálně povinnou interní   
dokumentací. Před začátkem rozhovoru ředitel upozorní učitele na nutnost prezentace portfolia.

V závěru rozhovoru, po vyplnění tabulky, je vhodné celou diskusi shrnout a navrhnout řešení:

1. Pokud nedošlo k naplnění, příp. došlo jen k částečnému naplnění cílů:

a. lze cíle převést do dalšího období,

b. je třeba upravit rozsah či obsah cíle nebo časový limit pro splnění?

2.  Pokud byly cíle naplněny:

a. bude je učitel dále rozvíjet, nebo

b. se zaměří na další cíle?
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3.  Stanovení cílů pro následující období a aktivity směřující 
k profesnímu rozvoji
Předchozí dvě otázky tvoří východisko pro stanovení cílů pro další období. Pro upřesnění nových 
cílů lze použít sebereflexi učitele z hlediska souladu osobních cílů s cíli školy – školní (inovovaný) 
vzdělávací   program nebo roční plán školy.
Nové cíle učitele jsou opět zaznamenány do Plánu profesního rozvoje pedagogického pracovníka
a pracuje se s nimi v dalším období. Zároveň s cíli je vhodné vymezit i konkrétní aktivity/kroky, které 
povedou k jejich naplnění. K volbě a upřesnění aktivit/kroků směřují následující otázky:

a. Jaké konkrétní aktivity potřebujete ke svému dalšímu rozvoji?

b. Je možné je realizovat v rámci školy, nebo je nutné využít možností externího prostředí, popří-
padě kombinací obou možností?

c. Pokud se jedná o aktivity ve škole, směřují k určitému pedagogovi, skupině pedagogů nebo   
činnosti, popř. k vedení školy?

d. V případě vzdělávání mimo školu, máte konkrétní tip na seminář/workshop/dílnu?

e. Pomohla by vám určitá organizační změna (úprava rozvrhu) ještě před začátkem roku? Jaká 
konkrétně?

f. Jakou formou a s jakou časovou frekvencí budete realizovat průběžnou zpětnou vazbu o na-
plňování těchto aktivit?

g. Potřebujete podporu vedení školy? Jakou?



Vzor hospitačního záznamu

Strategické řízení a plánování ve školách a v územích

Reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000283
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B3 Vzor hospitačního záznamu

Tento dokument není závazný, představuje pouze návrh možné podoby a inspiraci pro tvorbu   
vlastní podoby hospitačního záznamu odpovídající specifickým podmínkám vlastní školy.

Úvodní část
Úvodní část slouží k identifikaci základních faktů.
Podmínkou je uvedení tématu a především cíle vyučovací jednotky (VJ). Cíl je nutné vyjádřit kon-
krétním „akčním“ slovesem (lze využít např. Bloomovu taxonomii). Konkrétně stanovený cíl umož-
ňuje určit, zda a v jaké kvalitě se VJ podařilo realizovat. Pokud se nejedná o návštěvu kontrolní, 
je pravidlem předem domluvený termín.

I. Úvodní část

Jméno a příjmení 
hospitovaného:  

Třída:
 

Vyučovací jednotka
(název, pořadí v daném dni):  

Téma vyučovací jednotky:

Cíl vyučovací jednotky:

Jméno a příjmení hospitující-
ho (funkční zařazení):

Termín hospitace:
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Pozorovací část
Pozorovací část slouží k zaznamenání charakteristiky a průběhu VJ. Pro přehlednost a snadnější vy-
hodnocení se skládá z celkem šesti dílčích částí.

Struktura a vyhodnocení činností a aktivit učitele:
Učitel je základním řídicím prvkem VJ a jeho činnost je nutné popsat a vyhodnotit. K tomu slouží 
následující formulář, přičemž poslední dva volné řádky jsou určeny pro záznam činností, které 
nejsou ve formuláři deklarovány.

II. Pozorovací část

1. Struktura a vyhodnocení aktivit učitele

Činnosti a aktivity učitele
Hodnocení

Poznámky 
ANO Spíše 

ANO
Spíše 

NE NE

Soulad cíle a obsahu VJ      

Obsah a cíl VJ vychází ze ŠVP a jsou s ním v souladu      

Vhodná volba didaktických metod a organizačních 
forem podporujících plnění cíle a obsahu i dyna-
miku procesu

     

Odborná úroveň výuky      

Nabídka a funkční využívání učebních materiálů 
a pomůcek vedoucí k naplnění cíle VJ      

Vhodná motivace žáků odpovídající jejich  
potřebám i cíli a obsahu VJ      

Respektování rozdílných předpokladů žáků  
(osobnostní dispozice, jedinečnost, jinakost)      

Pozitivní atmosféra v rámci celé VJ      

Efektivní práce s chybou      

Podpora a uplatňování sebehodnocení žáků      

Hodnocení žáků podporující jejich zájem o učení se.      

Efektivní řešení vzniklých problémových situací      

Komunikace učitele (jasné, jednoznačné a srozu-
mitelné pokyny a informace, spisovný jazyk)      

Čitelný, přehledně strukturovaný a věcný 
(gramaticky správný) písemný projev (tabule, 
hodnocení, informace…)

     

Vystupování učitele je v souladu se známou  
kulturou školy      

Vyhodnocení hodiny  
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Činnost a aktivity žáků, jejich vyhodnocení:
Objektem působení učitele v rámci výukového bloku jsou žáci. Pro ně by měl být motivátorem
a průvodcem v procesu vzdělávání. Další část popisuje jejich aktivní zapojení i zvládnutí látky, 
struktura tabulky je obdobná jako v části věnované učiteli.
Zde je na místě využít Bloomovy taxonomie (viz příloha tohoto dokumentu).

2. Činnosti a aktivity žáků, jejich hodnocení

Činnosti a aktivity žáků
Hodnocení (co převažuje) Poznámky 

(ke konkrétní 
činnosti žáků)ANO Spíše 

ANO
Spíše 

NE NE

Aktivita žáků  
Žáci se spontánně zapojují do 
činností v rámci VJ.

Znalost 
Žáci si dokážou vybavit, 
reprodukovat nebo rozeznat 
osvojené vzdělávací obsahy.

Porozumění 
Žáci porozumí souvislostem 
mezi součástmi vzdělávacího 
obsahu, jsou schopni je popsat 
a interpretovat.

Využití (aplikace) 
Žáci využívají osvojené pojmy, 
pravidla, zákonitosti nebo 
algoritmy při řešení různých 
situací.

Rozbor (analýza) 
Žáci dokážou rozčlenit složitou 
věc/jev/skutečnost na její 
součásti, vysvětlit, proč je ur-
čitým způsobem uspořádána, 
a nalézt souvislosti.

Tvorba (syntéza)
Žáci dokážou z několika 
jednodušších částí vytvořit 
původní a složitý výtvor, dílo, 
postup.

Hodnocení 
Žáci dokážou na základě 
dříve osvojených norem 
a stanovených kritérií určit 
hodnotu/cenu věci nebo jevu.
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Osvojování klíčových kompetencí žáky:
Klíčové kompetence jsou nedílnou součástí rámcových, a tedy i školních vzdělávacích programů 
a každý učitel v každé VJ musí přispívat k jejich naplňování – jak vede proces k jejich rozvoji, 
upevňování a jejich naplnění. Tabulka pojmenovává kompetence žáka základní školy a zároveň 
popisuje jejich charakteristiky.

3. Osvojování klíčových kompetencí žáky

Klíčové kompetence 
a jejich charakteristiky

Hodnocení Poznámky 
(ke konkrétní 

klíčové 
kompetenci)

ANO Spíše 
ANO

Spíše 
NE NE

K učení (strategie učení a motivace k učení):
• vyhledávání informací z různých zdrojů;
• formulace postupů;
• volba vlastní strategie učení;
• tvorba poznámek a přehledů.

    

K řešení problémů (tvořivé myšlení, logické 
uvažování a řešení problémů):
• identifikace a popis problémů;
• hledání a volba různých možných postupů;
• práce s chybou.

     

Komunikativní (všestranná, otevřená a účin-
ná):
• možnost výměny informací a návrhů;
• posuzování a tolerance názorů jiných;
• prezentace a argumentace vlastní práce.

     

Sociální a personální (spolupracovat a re-
spektovat práci vlastní i druhých):
• spolupráce a kooperace žáků;
• možnost pomoci od spolužáků;
• respektování možností a dispozic druhých.

     

Občanské (projevy chování svobodné a zod-
povědné osobnosti uplatňující svá práva a pl-
nící své povinnosti)
• respektování druhého;
• slušné vystupování a jednání;
• přátelské chování.

     

Pracovní (rozvíjení svých schopností a využí-
vání reálných možností, uplatňování vědomos-
tí a dovedností – profesní orientace):
• efektivní užívání materiálu;
• příprava pomůcek na vyučování;
• volba vhodných pomůcek.
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Propojení předmětů (viz vzdělávací oblasti):
Předposlední pozorovací část je věnována mezipředmětovým vztahům. Sledování vzájemných 
souvislostí je důležité pro jejich uvědomování, a tedy pro praktické využití v životě. Dále pak pro 
přípravu a realizaci   projektů. Na jejich základě lze také vysledovat spolupráci učitelů ve škole.

4. Propojení předmětů

Název předmětů/oblastí, kterých 
se převážně týká propojení

Hodnocení (přínosu) Poznámky 
(ke konkrétnímu 

předmětu)ANO Spíše 
ANO

Spíše 
NE NE

      

      

      

      

      

Prostředí:
Prostředí třídy má zcela jistě nezanedbatelný vliv na výkon žáků. V rámci hospitace lze sledovat 
zaměření   výzdoby (odborná učebna, kmenová učebna) i fyzikální podmínky (osvětlení, větrání).

5. Prostředí

Hodnocení
Hodnocení Poznámky 

(ke konkrétní 
položce)ANO Spíše 

ANO
Spíše 

NE NE

Prostředí třídy – výzdoba, práce žáků 
(studijní pomůcky, přehledy, grafy, 
výtvarné práce…)

     

Fyzikální podmínky      

Psychosociální podmínky      

Časový průběh VJ:
Popisuje časový průběh jednotlivých částí VJ. Hospitující zaznamenává činnosti a jejich obsah dle 
časového rozsahu a podle potřeby lze vyplnit i oddíl „poznámka“. Časový snímek je důležitý pro 
vyhodnocení jednotlivých činností a pro jejich provázanost s dalšími částmi (viz nabídka možných 
částí a činností VJ).
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6. Časový průběh vyučovací jednotky

Činnost Čas Poznámka

   

   

   

   

Závěrečná část:
Závěrečná část je shrnutím celé hospitační činnosti a zároveň východiskem pro hodnoticí (po-
hospitační) rozhovor. Shrnutí je vhodné provést bezprostředně po ukončení hospitační návštěvy 
a vycházet přitom ze zaznamenaných poznatků a okolností.
Svými podpisy pak oba aktéři stvrzují správnost uvedených skutečností.

III. Závěrečná část

Co se v hodině PODAŘILO:  

Co je potřeba ještě DOLADIT a JAK:  

OSTATNÍ:  

VYJÁDŘENÍ VYUČUJÍCÍHO:  

Podpis vyučujícího: Podpis hospitujícího:  
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Přílohy
Možné části a činnosti v rámci VJ. Některá aktivní slovesa a slovesné vazby používané při vyme-
zování operacionalizovaných výukových cílů

CÍLOVÁ KATEGORIE AKTIVNÍ SLOVESO − SLOVESNÁ VAZBA

1. ZNALOST (ZAPAMATOVÁNÍ)

• konkrétních poznatků (termínů, faktických 
údajů);

• postupů a prostředků zpracování konkrétních 
poznatků (konvencí, trendů a posloupností, 
klasifikací a klasifikačních kategorií, kritérií, 
metodologie);

• obecných a abstraktních poznatků (zákonů, 
zobecnění, teorií a poznatkových struktur).

• Definovat
• Doplnit*)

• Napsat
• Opakovat
• Pojmenovat
• Popsat*)

• Přiřadit*)

• Reprodukovat
• Seřadit*)

• Vybrat*)

• Vysvětlit
• Určit*)

2. POROZUMĚNÍ

• převod (překlad z jednoho jazyka do druhého 
nebo převod z jedné formy komunikace do 
druhé);

• interpretace (přeskupení, reorganizace či 
nový pohled na zapamatované, vysvětlení 
vlastními slovy, odlišení podstatného od ne-
podstatného);

• extrapolace (odvození, odhad důsledků nutně 
vyplývajících z trendů a posloupností).

• Dokázat*)
• Jinak formulovat
• Ilustrovat
• Interpretovat*)
• Objasnit
• Odhadnout
• Opravit*)
• Přeložit
• Převést
• Vyjádřit vlastními slovy
• Vyjádřit (jinou formou)
• Vypočítat*)
• Zkontrolovat*)
• Změřit*)

3. APLIKACE

• použití abstraktních a obecných poznatků 
(pravidel, principů, zákonů, teorií, metod, 
technik, postupů a obecných myšlenek) v kon-
krétních situacích.

• Aplikovat
• Demonstrovat
• Diskutovat
• Interpretovat údaje*)
• Načrtnout
• Navrhnout*)
• Plánovat*)
• Použít
• Prokázat
• Registrovat
• Řešit
• Uvést vztah mezi
• Uspořádat*)
• Vyčíslit
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4. ANALÝZA

• rozbor komplexní informace (sdělení, sys-
tému, procesu):

• na prvky (části);

• na vztahy mezi prvky;

• z hlediska principů uspořádání prvků a jejich 
vztahů.

• Analyzovat
• Najít principy uspořádání
• Provést rozbor
• Rozhodnout*)
• Rozlišit
• Rozčlenit
• Specifikovat

5. SYNTÉZA

• složení prvků a částí do předtím neexistují-
cího celku (uceleného sdělení, plánu nebo 
řady operací nutných k vytvoření díla nebo 
jeho projektu, modelu) formou:

• vypracování individuálně osobitého sdělení;

• vypracování operačního plánu;

• odvození souboru abstraktních vztahů.

• Kategorizovat
• Klasifikovat
• Kombinovat
• Modifikovat
• Napsat sdělení (zprávu)
• Navrhnout
• Organizovat
• Reorganizovat
• Shrnout
• Vyvodit obecné závěry

6. HODNOTICÍ POSOUZENÍ

• posouzení hodnoty myšlenek, dokumentů, 
metod, postupů, řešení apod. z hlediska 
nějakého účelu podle:

• vnitřních kritérií (věcná správnost, návaznost 
myšlenek, přesnost údajů, logická souvislost 
závěrů s předpoklady apod.);

• vnějších kritérií (srovnání posuzovaného s ji-
nými analogickými díly, především těmi, kte-
rá jsou považována za vynikající – příklady 
dobré praxe) 

• Argumentovat
• Obhájit
• Ocenit
• Oponovat
• Podpořit (názory)
• Porovnat
• Posoudit
• Provést kritiku
• Prověřit
• Srovnat s normou
• Vybrat
• Vyvrátit
• Uvést klady a zápory
• Zdůvodnit
• Zhodnotit

*) Slovesa (slovesné vazby) lze použít i v některé z vyšších cílových kategorií.
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B4 Sebehodnoticí dotazník pro ředitele
Dotazník je sebehodnoticím nástrojem umožňujícím řediteli zmapovat, nakolik realizuje jednotlivé 
činnosti strategického řízení a pedagogického vedení. Na základě dotazníku může ředitel identifi-
kovat oblasti, ve kterých se může dále rozvíjet, s cílem zahrnout je do své dlouhodobé a kontinu-
ální agendy. Je doporučeno vyhledat následně metodickou podporu poskytovanou v jednotlivých 
oblastech (např. v NPI) a definovat kvalitu těchto činností, včetně indikátorů, které umožňují danou 
kvalitu doložit. 

Dotazník je přílohou tohoto dokumentu.

Oblast 
řízení / 
vedení

Ukazatele výkonnosti Hodnocení
Roz-

hodně 
ANO  

(3 body)

Spíše 
ANO  

(2 body)

Spíše 
NE 

(1 bod)

Roz-
hodně 
NE (0 
bodů)

Analýza 
školy

Pravidelně provádím vyhodnocení stavu 
školy, znám její silné a slabé stránky.

    

Aktivně sleduji vývoj v okolí a odhaduji 
možná rizika a příležitosti.

    

Velmi dobře se orientuji v potřebách ško-
ly, pedagogů, rodičů i dětí.

    

Vize školy Naše škola má jasně definovanou a for-
mulovanou vizi.

    

Při formulování vize a plánování rozvoje 
využívám poznatky o stavu a potřebách 
školy.

    

Vize naší školy je srozumitelně prezento-
vána pracovníkům školy a je jim dostup-
ná.

    

Pracovníci školy jsou s vizí ztotožněni 
a podporují ji.

    

Strategie rozvoje školy je v souladu 
s formulovanou vizí.

    

Strategické 
cíle školy

Usiluji o to, aby strategické cíle byly for-
mulovány tak, že pomohou naplňovat 
vizi školy.

    

Strategické cíle jsou specifikované tak, 
aby jich bylo možné dosáhnout a jejich 
plnění bylo možné ověřit.

    

Většinou postupuji tak, že se snažím 
velké úkoly rozdělit do menších úkolů, 
které je snadnější kontrolovat a splnit.
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Plánování V naší škole vytváříme plány, které nám 
umožňují řídit potřebné činnosti.

    

Plány obvykle obsahují činnosti, hodino-
vý rozsah prací, termíny, potřebné finan-
ce a konkrétní zodpovědné pracovníky.

    

Jednotlivé činnosti v plánu na sebe lo-
gicky a časově navazují.

    

Vždy se ujistím, že má škola k dispozici 
potřebné personální, finanční a mate-
riální zdroje pro realizaci plánovaných 
činností.

    

Pravidelně sleduji skutečný stav činností 
oproti plánu.

    

Implemen-
tace

Výsledek činností je pro mě důležitý, 
chci, aby úsilí lidí vedlo k očekávanému 
cíli.

    

Jako ředitel se stejnou měrou věnuji plá-
nování, delegování, monitorování a vy-
hodnocování každodenních činností, na 
jejichž základě rozhoduji, co se ve škole 
bude dělat.

    

Pro plánování, delegování, monitorová-
ní a vyhodnocování mám zavedené po-
stupy a používám vhodné nástroje.

    

Mým cílem je zajistit pracovníkům co 
nejlepší podmínky a prostředí pro výkon 
jejich činností.

    

Pravidelně vyhodnocuji situaci a hledám 
možnosti řešení problémů nebo před-
cházení rizikovým situacím.

    

Evaluace Současně s plánováním vytváříme i plán 
evaluace naplnění cílů školy.

    

Pro každý cíl máme odsouhlasena a po-
psána kritéria, jejichž splnění znamená 
dosažení cíle. 

    

Předem vždy promyslíme a stanovíme 
postupy a metody hodnocení plnění cílů, 
zdroje ověření a zodpovědné osoby.

    

S výsledky hodnocení jsou seznámeni 
všichni pracovníci školy, případně klíčoví 
partneři (zřizovatel, MAP).

    

Na základě výsledků hodnocení se snaží-
me najít možnosti, jak lépe dosáhnout cílů.
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Interní 
komunikace

Naše škola má popsané postupy pro 
vzájemnou komunikaci a informování 
o činnostech jednotlivých pracovníků.

    

Máme určené způsoby, jak mohou pra-
covníci školy komunikovat svoje názory 
a potřeby týkající se chodu školy a pravi-
delně tyto podněty vyhodnocujeme.

    

Škola využívá efektivní komunikační 
systém a vhodné komunikační nástroje 
v souladu s potřebami, znalostmi a mož-
nostmi pracovníků školy.

    

Každý pracovník je vždy dobře obezná-
men s tím, co se od něj očekává, jaké 
jsou jeho pravomoci a zodpovědnosti.

    

Dbám na to, aby za každý úkol zodpo-
vídal pouze jeden konkrétní pracovník.

    

Externí 
komunikace

Škola má vytvořenou analýzu 
zainteresovaných stran a zmapované 
informační potřeby vnějších aktérů 
(rodičů, zřizovatele, zástupců 
neziskového sektoru, zaměstnavatelů 
apod.)

    

Škola má nastavené procesy pro 
vyhodnocování požadavků a zpětné 
vazby ze strany zřizovatele, rodičů 
a dalších vnějších partnerů a informuje 
o jejich vypořádání.

    

Škola aktivně komunikuje o vizi a cílech 
školy s rodiči, zřizovateli, řediteli ostat-
ních škol a dalšími partnery.

    

Škola má nastaveny cíle a postupy pro 
spolupráci s jinými školami v regionu.

    

Škola iniciuje nebo aktivně vyhledává 
příležitosti pro zapojení do aktivit partne-
rů v regionu.
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Řízení 
hodnocení 
dukačního 
procesu

Dokážu naplánovat a implementovat 
ŠVP odpovídající konkrétní škole, žá-
kům a situaci, v níž se škola nachází.

    

Využívám pravidelně zjišťované vý-
sledky žáků ke zlepšování edukačního 
procesu.

    

Využívám nové poznatky pro optimaliza-
ci edukačního procesu.

    

Umím využít poznatků tak, abych v před-
stihu inovoval ŠVP.

    

Seberozvoj Podněty pracovníků k řízení školy vní-
mám jako příležitost ke zlepšení.

    

Ve škole vytváříme plán profesního roz-
voje vedení školy.

    

Pravidelně se vzdělávám, dokážu se po-
učit z vlastních chyb.

    

Sebeřízení Myslím, že vyjednávání, argumentace 
a získávání spojenců mezi pracovníky je 
pro to, abych dosáhl svých cílů, efektiv-
nější než nařizování.

    

Vždy vyhodnocujeme nejen plnění cílů 
naší školy, ale i soulad strategie s poža-
davky zřizovatele a MŠMT.

    

Názory rodičů jsou důležité pro další 
rozvoj a směřování školy.

    

Dokážu si rozvrhnout svůj čas, stíhám 
svoji práci.

    

Umím se rozhodovat a nést důsledky 
svých rozhodnutí.
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Sociální 
kompetence

Jako ředitel aktivně podporuji sdílení ná-
zorů a nápadů pracovníků týkajících se 
chodu školy.

    

Snažím se vždy motivovat a podporovat 
pracovníky školy, aby své úkoly co nej-
lépe zvládli.

    

Je pro mě důležité, aby lidé rozuměli 
smyslu toho, co dělají.

    

Na tvorbě plánů se podílejí ti, kteří bu-
dou jednotlivé úkoly plnit.

    

Na tvorbě vize školy a formulaci cílů roz-
voje školy se podílejí i vnější partneři školy 
(zřizovatel, rodiče, další aktéři v území…).

    

Motivuji vedení školy i pedagogy, aby 
sdíleli výsledky své práce s kolegy 
z okolních škol.

    

Pracovníci školy vnímají kontrolu ze 
strany vedení jako způsob podpory na-
plňování společných cílů.

    

Je pro mě důležité, jak se lidé ve škole 
cítí, a usiluji o jejich spokojenost.

    

Podporuji spolupráci mezi pedagogy.     

Pravidelně vyhodnocuji školní klima.     

Umím sestavit tým a pracovat s jednotli-
vými jeho členy.

    

Konflikty řeším otevřeně a rychle, umím 
zvládat odpor proti změnám.

    

Dokážu akceptovat stávající podmínky 
vytvořené zřizovatelem školy a legisla-
tivním rámcem.
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Etika 
vedení

Jsem vnímavý k potřebám pracovníků 
školy i vnějších aktérů, správně vyhod-
nocuji situaci a přijímám akceptovatelná 
rozhodnutí.

    

Vizi a cíle formuluji s ohledem na přínos 
širšímu společenství.

    

Jsem schopen dívat se na věci s nad-
hledem, vnímat, co je skutečně důležité, 
a reflektovat vlastní jednání.

    

V řízení a vedení nesleduji svoje zájmy, 
ale zájmy školy a komunity kolem ní 
a širší celospolečenské zájmy.

    

Směřuji k vizi a dosažení cílů i přes osob-
ní nepohodlí, jsem odolný a vytrvalý.

    

Při vedení projevuji trpělivost, empatii 
a vnímavost k potřebám, schopnostem 
a mínění lidí.

    

Nejednám v rozporu s tím, co říkám, 
jsem pravdomluvný a poctivý ve svých 
motivech.

    

Svou roli vnímám jako službu těm, které 
vedu, i těm, kteří jsou klienti školy.

    

Usiluji o spolupráci, motivuji ke spolu-
práci, nesoutěžím.

    

Autor dotazníku: Valenta, P., 2019, přepracováno a rozšířeno dle Tomášek, F., 2017

Oblasti řízení a vedení 
Koncepce a rámec školy

Analýza školy
Strategická analýza je velmi důležitou součástí strategického plánování a předpokladem tvorby 
strategie školy. Umožňuje managementu školy uvědomit si, jaká je současná situace školy, jaké 
jsou předpoklady jejího budoucího rozvoje, na co by se měl management školy soustředit a kam 
by měla škola směřovat. Ředitel by měl mít znalost technik a nástrojů vnitřních i vnějších analýz 
a jejich využití pro průběžné mapování oblastí rozvoje školy a faktorů okolního prostředí, které 
školu ovlivňují.

Vize školy
Vize je představa o tom, jaká by měla škola v budoucnu být, aby ještě lépe plnila svoji misi. Inspi-
ruje, motivuje, pohání k rozvoji, pomáhá najít shodu nad tím, kam by škola měla směřovat. Umož-
ňuje najít společné zájmy, sladit představy v rámci skupiny, efektivně cílit strategické rozhodování 
o činnostech školy, alokaci zdrojů apod. Ředitel by měl vizi formulovat, srozumitelně ji komunikovat 
a získávat pro její naplnění podporu mezi pracovníky školy a vnějšími partnery. Do tvorby vize by 
měly být zapojeny klíčové zainteresované strany. 
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Strategické cíle školy
Cíle jsou referenční stavy, kterých chce škola dosáhnout prostřednictvím plánování strategických 
činností. Jejich dosažení přináší nové možnosti, kapacity, kompetence a přibližuje školu k vizi. Ře-
ditel by měl být schopen odvodit cíle od definované vize a strategie školy a formulovat je v souladu 
s technikou SMART.

Plánování
Plánování zahrnuje definování konkrétních aktivit a činností nezbytných pro dosažení daného cíle. 
Aktivity by měly být realizovatelné, plán by měl obsahovat údaje o době trvání jednotlivých aktivit, 
časových požadavcích (např. v hodinách), termínech zahájení a ukončení aktivit, finančních ná-
kladech a zodpovědných osobách. 

Implementace
Implementace plánu znamená monitorování a kontrolu průběhu naplánovaných aktivit. Součás-
tí je řešení problémů, identifikace a řízení rizik tak, aby byly vytvářeny optimální podmínky pro 
uskutečnění naplánovaných aktivit a dosažení cílů, stejně jako posouzení míry jejich splnění na 
konkrétních výstupech činností.

Evaluace
Souběžně s plánem by měl ředitel nastavit ukazatele kvality, ke které realizované aktivity povedou. 
To znamená definovat indikátory, na základě kterých je možné posoudit, nakolik skutečně došlo 
k očekávané změně. Evaluace by měla být podložena dohodnutými procesy a postupy, které za-
hrnují nejen indikátory, ale i termíny hodnocení a osoby odpovědné za hodnocení (hodnotitele).

Pedagogické vedení

Interní komunikace
Interní komunikace je zaměřena dovnitř školy a je zajišťována adekvátními prostředky. Ředitel by 
měl provádět analýzu zainteresovaných stran a na jejím základě definovat informační potřeby jed-
notlivých aktérů. V souladu s tím pak nastavit komunikační procesy, které zajistí, že k adresátům 
proudí takové informace, které jsou potřebné pro výkon jejich činností, bez bariér způsobujících 
nedorozumění, včas a srozumitelnou formou.  

Externí komunikace
Externí komunikace se týká informování okolí o důležitých tématech školy, prezentace školy na-
venek, zlepšování image a atraktivity školy. I externí komunikace by měla být podložena analýzou 
zainteresovaných stran a vedena adekvátním způsobem a adekvátními prostředky.

Řízení a hodnocení edukačního procesu
Jako vedoucí pedagogický pracovník musí ředitel školy znát poznatky moderní pedagogiky a psy-
chologie, ale také (národní i mezinárodní) trendy vzdělávací politiky pro plánování školního vzdělá-
vacího programu školy. Současně by měl společně s pracovníky školy vytvářet adekvátní nástroje 
pro získávání zpětné vazby k výkonnosti vzdělávacího procesu ověřitelné ve výsledcích žáků. Tyto 
poznatky pak využívat k dalším inovacím ŠVP v zájmu zvýšení kvality školy. 

Seberozvoj
Ředitel by měl aktivně vyžadovat zpětnou vazbu ke své práci od pracovníků školy a dalších part-
nerů, reflektovat své jednání v roli i případná pochybení a vyvozovat z nich příležitostí pro svůj 
vlastní profesní i osobnostní rozvoj. 
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Sebeřízení
Pro výkon role ředitele a lídra pedagogického procesu je důležitá schopnost rozpoznávat své 
vlastní motivy, emoce, jednání v různých situacích a umět je regulovat s cílem efektivně řešit 
obtížné osobní i profesní situace. Sebeřízení je předpokladem zdravé komunikace a zdravých 
partnerských vztahů v kolektivu, stejně jako podmínkou pro plnění pracovních úkolů (prioritizace 
úkolů, time management). 

Sociální kompetence
Schopnost sebeřízení se projevuje v sociálním jednání a je součástí osobnostních a sociálních 
kompetencí ředitele jako pedagogického lídra. Mezi tyto kompetence patří otevřená a pozitivní 
komunikace, spolupráce, vyjednávání, motivace pracovníků školy, individuální přístup i schopnost 
empatického naslouchání a porozumění druhým. Ředitel využívá sociální kompetence k tomu, 
aby vytvářel pozitivní, vzájemnou a otevřenou kulturu ve škole a integroval jednotlivce k plnění 
pracovních cílů v bezpečném prostředí. 

Etika vedení
Ředitel jako pedagogický lídr nesleduje své vlastní cíle, ale jedná v zájmu poslání školy, tedy 
především v zájmu zvyšování kvality školy a výsledků vzdělávání. Je ochotný aktivně vystupovat 
v zájmu své vize, chránit komunitu školy, snést osobní nepohodlí při překonávání bariér. Svou roli 
vnímá jako službu, jedná v souladu s tím, co říká a jaké hodnoty zastává.
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