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Předmluva
Neustálý vývoj a změny ve společnosti kladou nové požadavky na poskytované vzdělávání,
zejména na jeho průběh a výsledky. Kvalita ve vzdělávání je tak proces stále aktuální. Aby bylo
možné úroveň vzdělávání zvyšovat, je nutné ji pravidelně monitorovat a prostřednictvím
evaluace nalézat nové, kvalitnější nástroje pro dosažení lepších vzdělávacích výsledků
v národních systémech vzdělávání, a to v souladu s deklarovanými zájmy společnosti.
Dvouletá spolupráce České školní inspekce (ČŠI) a Štátnej školskej inšpekcie (ŠŠI) byla pro
všechny zainteresované velkým přínosem. Umožnila nahlédnout do činnosti partnerských
institucí a seznámit se vzájemně s hodnoticími systémy pro posuzování kvality poskytovaného
počátečního vzdělávání. Byla vzácnou příležitostí pro navázání nových profesních kontaktů a
vztahů, vzájemně obohacujících osobních setkání a vznik nových přátelství.
Studie dokumentuje a shrnuje výsledky projektu zaměřeného na porovnání nástrojů pro externí
evaluaci škol a rozvíjení kompetencí pracovníků obou partnerských institucí s akcentem na
samotný výkon školní inspekce. Pro skupinu zúčastněných inspektorů byl tento projekt
ojedinělou příležitostí poznat blíže práci zahraničních kolegů. Umožnil nový pohled i na jejich
vlastní inspekční činnost a rozšířil okruh jejich znalostí a dovedností.
Závěry projektu, který SICI podpořila, jsou využitelné pro obohacení práce obou institucí.
Staly se podnětem pro inovaci inspekčních postupů a hodnoticích nástrojů. Průběh z realizace
projektu je dokumentován v závěru studie fotogalerií.
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1

Cíl projektu Příhraniční spolupráce ČŠI a ŠŠI a jeho realizace / Cieľ
projektu Prihraničnej spolupráce ČŠI a ŠŠI a jeho realizácia

1.1 Cíl projektu
Cíl projektu Příhraniční spolupráce ČŠI a ŠŠI: Porovnání nástrojů inspekční činnosti byl
zaměřen na tři oblasti:
- prakticky popsat inspekční činnosti partnerské instituce;
- posoudit rozdíly v inspekčních postupech a identifikovat příklady dobré praxe za
účelem zlepšování metodologie obou institucí a jejich činnosti;
- seznámit školní inspektory a vedoucí pracovníky ČŠI a ŠŠI se získanými poznatky,
příklady dobré praxe a dílčími výstupy projektu.
Projekt navázal na podepsanou Dohodu o spolupráci mezi Českou školní inspekcí a Štátnou
školskou inšpekciou SR ze dne 4. června 2013. Byl realizován na úrovni krajských inspektorátů
České republiky (ČR) a školských inšpekčných center Slovenské republiky (SR)
v příhraničních oblastech. Na české straně bylo zapojeno Ústředí ČŠI v Praze, Jihomoravský a
Zlínský inspektorát. Na slovenské straně se účastnilo Ústredie ŠŠI v Bratislavě a její Školské
inšpekčné centra v Žilině a Trenčíně.
Projekt realizovali čeští a slovenští školní inspektoři. Po dobu dvou let probíhalo sdílení
zkušeností, partneři získali podrobný přehled o činnosti druhé instituce, byly identifikovány
shody a rozdíly, příklady vhodné ke vzájemné inspiraci.
Výměna zkušeností probíhala jak teoreticky, tak prakticky. Prostřednictvím pracovních jednání
a stáží měli školní inspektoři možnost seznámit se s metodikami a inspekčními nástroji
partnerské instituce. Přímé hodnocení kvality vzdělávání sledovali během inspekční činnosti
v jednotlivých typech škol (mateřské, základní, střední). Každý rok byly realizovány dvě
návštěvy zástupců ŠŠI v českých inspekčních týmech a dvě návštěvy zástupců ČŠI
ve slovenských inspekčních týmech (tzv. „stínování“). Partneři v inspekčních týmech sledovali,
jak školní inspektoři zjišťují a hodnotí podmínky, průběh a výsledky vzdělávání a jakým
způsobem sbírají, analyzují a vyhodnocují data z inspekční činnosti. Pracovní postupy následně
porovnali a vytipovali možné podněty k evaluaci obou partnerských institucí. Průběžné
výsledky práce byly prezentovány na semináři k příležitosti roční spolupráce v Piešťanech.
Stálý pracovní tým za ČŠI tvořila Mgr. Vladislava Coufalová, MBA, ředitelka odboru inspekční
činnosti Ústředí ČŠI, PhDr. Irena Borkovcová, MBA, ředitelka Jihomoravského inspektorátu,
PhDr. Vlastislav Kožela, ředitel Zlínského inspektorátu a školní inspektoři Mgr. Ladislava
Hodonská, PhDr. Šárka Mikesková, PaedDr. Petr Zábranský, Bc. Lea Boďová, Mgr. Dana
Karmasinová a Ing. Zuzana Mücková.
Stálu pracovnú skupinu za ŠŠI tvorili riaditeľka Školského inšpekčného centra v Trenčíne
Mgr. Anna Pechová, zástupkyňa riaditeľky Mgr. Viera Firitová, školské inšpektorky Ing. Mária
Hanáčková, Mgr. Mária Turazová, riaditeľka Školského inšpekčného centra v Žiline
PaedDr. Beata Ftorková, PhD. a školské inšpektorky Ing. Jana Kasmanová, Mgr. Edita
Majcherová, Mgr. Dana Filková. Za ústredie ŠŠI sa niektorých pracovných stretnutí zúčastnili
PaedDr. Viera Kalmárová, hlavná školská inspektorka, Mgr. Iveta Kozáková, vedúca oddelenia
plánovania, analýz a tvorby inšpekčných nástrojov a Ing. Adriana Vykydalová, námestníčka
hlavnej školskej inšpektorky.
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1.2 Realizace projektu / Realizácia projektu
Prosinec 2014 – zahájení projektu (Pavlov)
Mgr. Tomáš Zatloukal, ústřední školní inspektor ČŠI, a Mgr. Jozef Javorek, hlavný školský
inšpektor ŠŠI, podepsali ve dnech 4. a 5. prosince 2014 v Pavlově projekt realizovaný s finanční
podporou SICI s názvem Příhraniční spolupráce ČŠI a ŠŠI: Porovnání nástrojů inspekční
činnosti.
Február 2015 – tieňovanie inspekčnej činnosti (Žilina)
V dňoch 26. – 28. februára 2015 sa v Školskom inšpekčnom centre Žilina zrealizovalo prvé
stretnutie školských inšpektorov zo Štátnej školskej inšpekcie (ŠIC Žilina) a Českej školskej
inšpekcie (z inšpektorátov Zlín, Brno). Cieľom stretnutia bolo oboznámiť inšpektorov ČŠI
s postavením a poslaním ŠŠI, s metodikou komplexnej inšpekcie v materských, základných
a stredných školách, s metódami, formami a prostriedkami inšpekčnej činnosti, ako aj
s nástrojmi, ktoré využívajú školskí inšpektori pri svojej práci. Kompelxné inšpekcie sa
vykonali v Materskej škole, Námestie Janka Borodáča 7 v Žiline, v Základnej škole, Jozefa
Krónera 25 v Martine a na Gymnáziu, Javorová 5 v Rajci. Školskí inspektori z ČŠI tieňovali
prácu inspekčného tímu ŠŠI.
Březen 2015 – stínování inspekční činnosti (Zlín)
Další pracovní jednání proběhlo ve dnech 30. března – 1. dubna 2015 ve Zlínském inspektorátu.
Jeho obsahem bylo představení inspekčních postupů ČŠI – plán hlavních úkolů, kritéria
hodnocení, realizace inspekční činnosti a její specifika v mateřské škole (MŠ), základní škole
(ZŠ) a střední škole (SŠ), plánování a sběr dat. Slovenské školní inspektorky se připojily
k českým inspekčním týmům a účastnily se již probíhajících komplexních inspekčních činností
v Mateřské škole ve Fryštáku, v Základní škole a Mateřské škole, Velkomoravská 168
v Moravském Písku a ve Střední odborné škole v Luhačovicích. Školní inspektorky ŠŠI
sledovaly práci inspekčního týmu ČŠI, účastnily se hospitací a inspekčních rozhovorů.
Máj 2015 – tieňovanie inspekčnej činnosti (Trenčín, Bojnice)
Projekt pokračoval v dňoch 11. až 13. mája 2015 stretnutím školských inšpektorov oboch štátov
v Trenčianskom kraji (Trenčín, Bojnice). Cieľom stretnutia bolo pokračovanie v tieňovaní
inšpekčnej činnosti. V ŠIC Trenčín boli školskí inspektori z ČR oboznámení so systémom zberu
dát (tzv. červená kniha) a s jeho ďalším využitím. Inšpektori ČŠI tieňovali prácu inspekčných
skupín v Materskej škole, A. Mišúta 731/2 v Prievidzi, v Základnej škole s materskou školou
v Diviakoch nad Nitricou 121 a v Strednej odbornej škole obchodu a služieb, Nábrežie
J. Kalinčiaka 1 v Prievidzi. V SOŠ bola tieňovaná tematická inspekcia zameraná
na ukončovanie štúdia – kontrola praktickej časti maturitnej skúšky.
Říjen 2015 – stínování inspekční činnosti (Lednice)
Následující setkání pracovních týmů se konalo ve dnech 7. – 9. října 2015 v Jihomoravském
inspektorátu v Lednici. Obsahem jednání bylo zpracování výstupů z inspekční činnosti v MŠ,
ZŠ a SŠ, konfrontování zkušeností ze stínování. Pracovní skupiny prezentovaly svá zjištění,
shody a rozdíly v inspekčních postupech ČŠI a ŠŠI. Byla vypracována SWOT analýza jako
podklad pro přípravu semináře a odborné studie.
November 2015 – seminár pri príležitosti ročnej spolupráce (Piešťany)
Dňa 12. novembra 2015 sa uskutočnil Seminár pri príležitosti ročnej spolupráce 2015.
Hlavnými témami rokovania boli legislatívne vymedzenie činnosti inšpekcie (jej štruktúra
a význam), organizácia výkonu inšpekcie (elektronický zber dát, ich využitie a výstupy
z inšpekčnej činnosti), vyhodnotenie inšpekčných zistení z tieňovania inšpekčného výkonu
v materských, v základných a v stredných školách z aspektu rozdielov v inšpekčnom výkone
v Slovenskej a v Českej republike. Seminár sa konal v priestoroch Hotelovej akadémie
Ľ. Wintera, Piešťany, kde ŠŠI privítala hostí z Českej republiky – ústredného školského
9

Česká školní inspekce
Štátna školská inšpekcia

Odborná studie, Projekt: Spolupráce ČŠI a ŠŠI
Odborná štúdia, Projekt Spolupráca ČŠI a ŠŠI

inšpektora Tomáša Zatloukala, námestníka ÚŠI Ondřeja Andrysa a riaditeľku odboru
inšpekčnej činnosti Vladislavu Coufalovú. Seminára sa zúčastnila hlavná školská inšpektorka
ŠŠI Viera Kalmárová, námestníčka hlavnej školskej inšpektorky Adriana Vykydalová.
Mimoriadne cenná bola prítomnosť hostí z kruhov odbornej pedagogickej verejnosti – predseda
Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií P. Sadloň, zástupkyňa Slovenského výboru Svetovej
organizácie pre predškolskú výchovu M. Mojžišová, zástupkyňa Združenia samosprávnych
škôl Slovenskej republiky J. Gáborová, predsedníčka Asociácie štátnych gymnázií za Trnavský
kraj E. Lysinová a riaditeľka SOŠ obchodu a služieb A. Zálešáková. Nemožno opomenúť
prítomnosť českých a slovenských inšpektorov, ktorí sa na plnení úloh prihraničného projektu
priamo podieľali, riaditeľov inšpekčných centier Brno a Zlín Ireny Borkovcovej, Vladislava
Koželu a riaditeliek školských inšpekčných centier Žiliny a Trenčína Beáty Ftorkovej i Anny
Pechovej.
V priebehu konferencie odzneli erudované príspevky slovenských a českých inšpektorov, ktoré
explicitne preukázali, že obe národné inšpekcie sú si vo svojej činnosti podobné, uplatňujú
inšpekčné nástroje, metódy, postupy a formy práce v súlade s kritériami a požiadavkami
na kvalitnú inšpekčnú činnosť proklamovanými na medzinárodných zasadnutiach školských
inšpektorátov krajín združených v SICI.
Apríl 2016 – pracovné stretnutie (Bratislava)
Dňa 7. apríla 2016 sa na ústredí ŠŠI uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov oboch
partnerských inštitúcií. Predmetom pracovného rokovania bola diskusia a schválenie návrhu
štruktúry odbornej štúdie, ktorá opíše výkon inšpekčnej činnosti partnerskej inštitúcie a posúdi
rozdiely v jednotlivých systémoch.
Říjen 2016 – pracovní setkání (Hodonín)
Pracovní setkání dne 19. října 2016 proběhlo v Hodoníně. Součástí jednání bylo předání dalších
zkušeností z realizace inspekční činnosti, sběru a zpracování inspekčních dat v souvislosti se
změnami, ke kterým u obou institucí v průběhu realizace projektu došlo. Konzultováno bylo
finální formální a obsahové zpracování odborné studie.
Prosinec 2016 – seminář k ukončení projektu (Valtice)
Závěrečný seminář k ukončení projektu ve dnech 15. – 16. prosince 2016 se uskutečnil
ve Valticích. V úvodu semináře pracovní skupiny ČŠI a ŠŠI zrevidovaly zjištění, která
vyplynula z dvouleté spolupráce ČŠI a ŠŠI v rámci projektu Příhraniční spolupráce ČŠI a ŠŠI:
Porovnání nástrojů inspekční činnosti. V úvodu semináře proběhla živá diskuse, byly
koncipovány a prezentovány společné závěry, které vyplynuly ze srovnání plánování a
realizace inspekčních výkonů v obou partnerských institucích. Závěry jsou zaznamenány v této
odborné studii. V další části semináře byly projednány možnosti navazující příhraniční
spolupráce a diseminační aktivity k výstupům z projektu. Seminář byl ukončen prezentací
závěrů a vyhodnocením přínosu projektu.
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Koncepce ČŠI jako národního systému pro hodnocení kvality vzdělávání
– vymezení činnosti a struktura, význam existence a činnosti / Koncepcia
ŠŠI ako národného systému pre hodnotenie kvality vzdelávania –
vymedzenie činnosti a štruktúra, význam existencie a činnosti

2.1 Vymezení činnosti / Vymedzenie činnosti
2.1.1 Vymezení činnosti ČŠI
Účinností zákona České národní rady ze dne 13. prosince 1990 o státní správě a samosprávě ve
školství se datuje vznik České školní inspekce. Legislativní potřeba vzniku nezávislé
organizace, která by měla mít objektivní vliv na kvalitu vzdělávání na národní úrovni, byla
naplněna. Rozsah působnosti a obsah činnosti ČŠI jako orgánu státní správy se legitimně
přizpůsoboval společenským a hospodářským změnám ve státě. Původním posláním ČŠI jako
nezávislého orgánu státní správy bez výkonných pravomocí však byla pouze kontrola výsledků
výchovně vzdělávacího procesu, úrovně odborného a pedagogického řízení, personálních a
materiálně technických podmínek výchovně vzdělávacího procesu, efektivnosti využívání
hospodářských prostředků a dodržování obecně závazných právních předpisů v oblasti školství.
Tato zákonem vymezená kompetence, která byla odrazem politické transformace, postrádala
zásadní potřebu systematického monitorování a hodnocení škol. Pedagogická podpora učitelů
a škol byla ponechána, spíše než ČŠI, jiným orgánům školské správy. Nově vzniklá organizace
a pro ni nedostatečně vymezený vztah k Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
v tu dobu ani neměly pro objektivní kontrolu výsledků vzdělávání potřebné nástroje, což
přinášelo řadu otazníků a kritiky samotné organizace. Dokonce se spekulovalo o existenčním
právu ČŠI, veřejně se diskutovalo o tom, zda je vůbec žádoucí, aby byla součástí státní správy
ve školství. Celková reforma veřejné správy v ČR přinesla změny ve společnosti včetně změn
ve školství. Zahájením kurikulární reformy a celého národního systému vzdělávání v roce 2004
došlo k zásadním změnám. Východiskem pro významné změny bylo dvoustupňové kurikulum
v podobě rámcových a školních vzdělávacích programů a přijetí zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon). Tento zákon, účinný od 1. ledna 2005, výrazně ovlivnil inspekční systém, který se stal
integrální a podpůrnou součástí vzdělávacího systému v ČR. ČŠI zpracovala Rukověť školního
inspektora – metodiku inspekční činnosti, která byla veřejně školám k dispozci a vycházela
nejen z pedagogických zkušeností školních inspektorů, ale také ze zahraniční praxe. Hodnoticí
role ČŠI se stala zdrojem inspirativních informací a metodické pomoci pro vedení škol, jejich
zřizovatele a další organizace zabývající se podporou vzdělávacího procesu.
Dnes je ČŠI správním úřadem s celostátní působností, který je organizační složkou státu
a samostanou účetní jednotkou. Vykonává nezávislou inspekční činnost legitimně vymezenou
školským zákonem, kromě kontrolní činnosti dodržování školského zákona provádí oficiální
externí evaluaci škol a školských zařízení. Zpracovává koncepční záměry inspekční činnosti a
systémy hodnocení vzdělávací soustavy. V souvislosti s výkonem inspekční činnosti se ČŠI
s předchozím souhlasem MŠMT může podílet na zajišťování úkolů souvisejících
s naplňováním mezinárodních smluv, s rozvojem mezinárodních styků a mezinárodní
spolupráce, jakož i úkolů, které vyplývají pro ČR z členství v mezinárodních organizacích.
ČŠI podle § 174 školského zákona ve školách a školských zařízeních zapsaných do školského
rejstříku a na pracovištích osob, kde se uskutečňuje praktické vyučování nebo odborná praxe,
v rámci inspekční činnosti:
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- získává a analyzuje informace o vzdělávání dětí, žáků a studentů (dále jen žáci), o činnosti
škol a školských zařízení zapsaných do školského rejstříku, sleduje a hodnotí efektivnost
vzdělávací soustavy;
- zjišťuje a hodnotí podmínky, průběh a výsledky vzdělávání, a to podle příslušných školních
vzdělávacích programů a akreditovaných vzdělávacích programů;
- zjišťuje a hodnotí naplnění školního vzdělávacího programu a jeho soulad s právními
předpisy a rámcovým vzdělávacím programem;
- vykonává kontrolu dodržování právních předpisů, které se vztahují k poskytování
vzdělávání a školských služeb;
- vykonává veřejnosprávní kontrolu využívání finančních prostředků státního rozpočtu.
K nově vymezeným kompetencím ČŠI patří hodnocení a kontrola vyšších odborných škol a
školských poradenských zařízení.
ČŠI v rámci inspekční činnosti kontroluje rovněž plnění povinné školní docházky v zahraničí,
v zahraniční škole na území ČR nebo v evropské škole.
Inspekční činnost se dále provádí na základě podnětů, stížností a petic, které svým obsahem
spadají do působnosti ČŠI. Výsledek šetření je předán zřizovateli k dalšímu řízení, který
následně informuje ČŠI o vyřízení stížnosti a o případných opatřeních přijatých k nápravě.
ČŠI je povinna provést inspekční činnost pro účely přiznání dotací, pokud o to právnická osoba,
která vykonává činnost školy, požádá.
Školní inspektoři se účastní komisionálního přezkoušení, opravné zkoušky žáka. Jsou
nominováni do konkurzních řízení na funkci ředitele škol. Kontrolují průběh ukončování
středního vzdělávání, realizují ve školách mezinárodní šetření (TIMSS, PIRLS aj.). ČŠI dále
zjišťuje formou elektronického testování výsledky vzdělávání žáků podle příslušných
rámcových vzdělávacích programů.
ČŠI také zajišťuje sběr údajů o tzv. školních úrazech (shromažďování údajů ze záznamů
o úrazech zasílaných v podobě elektronických formulářů) a vykonává i další činnosti na základě
školského zákona a prováděcích právních předpisů.
Inspekční činnost je vykonávána zejména formou šetření na místě, dále pak formou inspekčního
elektronického zjišťování, kdy školy a školská zařízení (dále jen školy) vyplňují elektronický
dotazník zaměřený na konkrétní téma v online systému ČŠI. Tento způsob umožňuje získat a
následně analyzovat značné množství potřebných dat v krátkém časovém intervalu.
2.1.2 Vymedzenie činnosti ŠŠI
Definícia funkčnosti každej inštitúcie by mala dať uspokojivé a konzistentné odpovede najmä
na päť jednoduchých otázok:
- Čo inštitúcia má robiť?
- Ako robí to, čo má robiť?
- Aké sú dôsledky toho, čo robí?
- Kto robí to, čo sa má robiť?
- Prečo sa vôbec robí to, čo sa má robiť?
Rozsah pôsobnosti ŠŠI sa od jej vzniku (rok 2000) menil a prispôsoboval zmenám v systéme
regionálneho školstva. Štruktúra kompetencií inšpekcie je z toho dôvodu hierarchicky
nehomogénna (niektoré majú zásadný charakter, iné majú charakter detailov), pričom niektoré
kompetencie sa v rôznej modifikácii opakujú viacnásobne.
Pôvodné základné nastavenie pôsobnosti ŠŠI, tak ako bolo definované v § 13 ods. 1 zákona
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, vymedzovalo kompetenčný priestor nasledovne:
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Štátna školská inšpekcia plní funkciu kontroly štátu nad úrovňou pedagogického riadenia,
nad úrovňou výchovy a vzdelávania a materiálno-technických podmienok vrátane praktického
vyučovania v školách a školských zariadeniach, na pracoviskách praktického vyučovania
a vo vzdelávacích ustanovizniach (ďalej len „kontrolovaný subjekt“). V tejto oblasti vybavuje
sťažnosti a petície.
Toto pôvodné základné nastavenie pôsobnosti ŠŠI sa zmenilo vo viacerých častiach objektov
kontroly. V dôsledku prijatia zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave
a o zmene a doplnení niektorých zákonov dnes už neexistujú strediská praktického vyučovania
a pracoviská praktického vyučovania, v súčasnosti znamenajú niečo úplne iné, ako znamenali
do prijatia zákona. Dnes sa pod pracoviskom praktického vyučovania chápe priestor, kde žiak
zaradený do systému duálneho vzdelávania absolvuje praktické vyučovanie u zamestnávateľa,
ktorý výlučne zodpovedá za organizáciu, obsah a kvalitu praktického vyučovania. To znamená,
že partnerom ŠŠI – kontrolovanými subjektmi – sa stali aj právnické a fyzické osoby (iné ako
stredné školy), ktorých predmet činnosti zodpovedá obsahu vzdelávania v študijných alebo
učebných odboroch. No a napokon vzdelávacie ustanovizne, vzhľadom na ich nedefinovanie
v školskom zákone, nikdy nemohli byť a ani neboli objektom hodnotenia ŠŠI.
Ďalšou zmenou je rozšírenie kompetencií na hodnotenie činností v špeciálnych výchovných
a poradenských zariadeniach, čo je istým spôsobom reakcia na upozorňovanie, že pôsobenie
inšpekcie v týchto zariadeniach nemá oporu v zákone a to aj napriek tomu, že sú jedným
z rozhodujúcich faktorov ovplyvňujúcich spôsob ďalšej výchovy a vzdelávania detí a žiakov.
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uložil inšpekcii ďalšie povinnosti, v zmysle
ktorých kontroluje:
- súlad školského vzdelávacieho programu so štátnym vzdelávacím programom, s cieľmi
a princípmi výchovy a vzdelávania;
- súlad výchovného programu s cieľmi a princípmi výchovy a vzdelávania;
- úroveň kvality výchovy a vzdelávania pri individuálnom vzdelávaní.
Za mimoriadne významnú kompetenciu je potrebné považovať monitorovanie a hodnotenie
kvality výchovy a vzdelávania, ktorú možno nepochybne spájať s hodnotením výkonnosti
vzdelávacieho systému.
Nedávno explicitne definovaná povinnosť poskytovať poradenskú činnosť školám a školským
zariadeniam pri odstraňovaní nedostatkov je vlastne iba legitimizáciou toho, čo inšpektori
prirodzene robili aj doposiaľ. Už samotná identifikácia nedostatku, komunikácia o príčinách
a dôsledkoch nedostatku, následná formulácia odporúčania na odstránenie nedostatku, resp.
uloženie konkrétneho opatrenia na odstránenie zisteného nedostatku je vo svojej podstate
poradenskou činnosťou.
Iný súbor kompetencií je odrazom akejsi „arbitrážnej“ funkcie inšpekcie, keďže:
- vydáva stanovisko v prípade pochybností predsedu predmetovej maturitnej komisie
o správnosti maturitných zadaní alebo tém ústnej formy internej časti maturitnej skúšky;
- posudzuje opodstatnenosť výhrad zriaďovateľa voči správe o výchovno-vzdelávacej
činnosti, jej výsledkoch a podmienkach;
- posudzuje opodstatnenosť výhrad obecnej školskej rady alebo územnej školskej rady voči
obsahu správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach;
- deleguje svojho zástupcu s riadnym hlasom do rady školy na účely výberového konania
na vymenovanie riaditeľa základnej školy zriadenej obcou a na vymenovanie riaditeľa
strednej školy zriadenej samosprávnym krajom.
Ďalší súbor kompetencií má rigorózno-konzekventný charakter, keďže inšpekcia predkladá:
- návrh ministerstvu na vyradenie školy a školského zariadenia zo siete v prípade, že boli
zistené závažné nedostatky vo výchovno-vzdelávacom procese;
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- návrh ministerstvu na zmenu v sieti v prípade, že boli zistené závažné nedostatky
vo výchovno-vzdelávacom procese;
- návrh zriaďovateľovi na odvolanie riaditeľa školy, školského zariadenia v prípade zistenia
závažných nedostatkov;
- návrh stavovskej alebo profesijnej organizácii na zánik spôsobilosti zamestnávateľa
poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania.

2.2 Organizační struktura / Organizačná štruktúra
2.2.1 Organizační struktura ČŠI
Inspekční činnost je v ČR řízena centrálně. ČŠI je organizačně členěna na ústředí se sídlem
v Praze a inspektoráty s místním členěním podle krajů. Od 1. června 2015 je služebním úřadem
ve smyslu zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě.
Organizační struktura ČŠI je ve srovnání s organizační strukturou ŠŠI obšírnější. V čele ČŠI je
ústřední školní inspektor. Jeho výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě.
Organizačními útvary jsou sekce, odbor, inspektorát a oddělení:
Obrázek č. 1

Organizační struktura ČŠI od 1. 7. 2015

řední školní inspektor
Oddělení
profesního
rozvoje
Odbor
finančního řízení
Odbor inspekční
činnosti
Odní

Provádění inspekční činnosti v konkrétním kraji koordinuje příslušný krajský inspektorát.
Jejich počet a sídlo koresponduje s územním členěním ČR:
1. Pražský inspektorát se sídlem v Praze
2. Středočeský inspektorát se sídlem v Praze
3. Plzeňský inspektorát se sídlem v Plzni
4. Karlovarský inspektorát se sídlem v Karlových Varech
5. Ústecký inspektorát se sídlem v Ústí nad Labem
6. Jihočeský inspektorát se sídlem v Českých Budějovicích
7. Liberecký inspektorát se sídlem v Liberci
8. Královéhradecký inspektorát se sídlem v Hradci Králové
9. Pardubický inspektorát se sídlem v Pardubicích
10. Inspektorát v Kraji Vysočina se sídlem v Jihlavě
11. Jihomoravský inspektorát se sídlem v Brně
12. Olomoucký inspektorát se sídlem v Olomouci
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13. Moravskoslezský inspektorát se sídlem v Ostravě
14. Zlínský inspektorát se sídlem ve Zlíně
Počet pracovních míst školních inspektorů, kontrolních pracovníků a dalších zaměstnanců
v jednotlivých krajích se odvíjí od rozlohy a dalších specifik kraje. Prioritou při obsazování
pracovních míst školních inspektorů je jejich odborné zaměření s cílem pokrýt při výkonu
inspekční činnosti všechny kontrolované oblasti odborníky se vzděláním v daném oboru.
Školský zákon stanoví, že školním inspektorem může být ten, kdo má vysokoškolské vzdělání
a nejméně 5 let pedagogické nebo pedagogicko-psychologické praxe. Kontrolním pracovníkem
může být ten, kdo má vysokoškolské vzdělání a nejméně 5 let praxe, nebo ten, kdo má střední
vzdělání s maturitní zkouškou a nejméně 20 let praxe. K těmto požadavkům se přidávají další
základní zákonem stanovené předpoklady, tj. žadatel o pracovní místo musí být státním
občanem ČR, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je
smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru; žadatel musí být plnoletý,
svéprávný a s potřebnou zdravotní způsobilostí.
Nezbytným a nadmíru důležitým je požadavek osobnostní, morální a profesní vyspělosti, což
se zcela zásadně promítá do kvality vykonávané inspekční činnosti. V případech, kdy není
potřebná kvalifikační odbornost pokryta školními inspektory a kontrolními pracovníky (dále
jen školní inspektoři) v trvalém pracovním poměru, využívá ČŠI přizvané osoby – odborníky
s praxe, např. při výkonu inspekční činnosti ve školách se specifickým zaměřením
(zdravotnické obory středních škol, výchovné ústavy a dětské domovy), při potřebě odborného
psychologického posouzení kontrolovaného jevu (součinnost psychologů z pedagogickopsychologických poraden) aj. Spolupráce ČŠI a odborníků z praxe přináší vzájemně
obohacující zkušenosti.
2.2.2 Organizačná štruktúra ŠŠI
Organizačná štruktúra inšpekcie je v porovnaní s organizačnou štruktúrou ČŠI oveľa
striedmejšia, jej logika a miera košatosti je odrazom viacerých príčin, pričom niektoré z nich
majú aj pôvod mimo hraníc organizácie.
Súčasná štruktúra, ktorá sa menila nedávno, je kompromisom medzi ekonomickými
možnosťami organizácie z jednej strany a nevyhnutnými požiadavkami na výkon a dosahovanie
koncepčných cieľov organizácie zo strany druhej, pričom v súčasnosti isté obmedzenia
spôsobujú aj chýbajúci odborníci, ktorí sú však postupne na voľné pozície prijímaní.
Obrázok č. 2

Organizačná štruktúra ŠŠI
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Absolútnou prioritou je existencia funkčných a výkonných štruktúr, ktoré vytvárajú moderné
stratégie inšpekčnej činnosti a moderným stratégiám sú prispôsobené nástroje a spôsoby
interpretácie zistení.
Samostatnou kapitolou je personálna štruktúra jednotlivých inšpekčných centier.
Obrázok č. 3

Prehlad inšpekčných centier

Vzhľadom na to, že preferovanou prioritou je identifikácia dôvodov, ktoré vedú k excelentným
výsledkom škôl alebo dôvodov, ktoré zapríčiňujú dysfunkčnosť škôl, je uprednostňovaná taká
personálna štruktúra, ktorá zabezpečí vysokú mieru odbornosti pri posudzovaní edukačných
procesov v rámci jednotlivých vzdelávacích oblastí. Istou prekážkou, ale zároveň aj výhodou
pri personálnom zabezpečovaní priameho výkonu sú prísne kvalifikačné požiadavky, ktoré
musia spĺňať školskí inšpektori. Okrem vysokoškolského vzdelania pre príslušný druh, typ
a stupeň školy alebo školského zariadenia musia spĺňať aj ďalšie kvalifikačné predpoklady,
ku ktorým patrí osemročná pedagogická prax, absolvovanie I. kvalifikačnej skúšky, resp. jej
náhrady, minimálne trojročné pôsobenie v riadiacej funkcii v školstve, resp. v pracovnom
zaradení metodika, resp. v pracovnom zaradení školského inšpektora alebo absolvovanie
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II. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady. Okrem profesionálnych a morálnych predpokladov
musí byť školský inšpektor spôsobilý ovládať slovenský jazyk v úradnom styku a pokiaľ
vykonáva inšpekciu v školách s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny, v závislosti
od charakteru konkrétnej kontrolnej činnosti (napr. priama kontrola výchovno-vzdelávacieho
procesu), musí ovládať aj jazyk príslušnej národnostnej menšiny. Školskú inšpekciu predmetov
náboženstvo vykonávajú školskí inšpektori, ktorých poveril hlavný školský inšpektor alebo
riaditeľ školského inšpekčného centra a osoby poverené príslušnou cirkvou alebo náboženskou
spoločnosťou a školskú inšpekciu nad odbornou zložkou prípravy v stredných zdravotníckych
školách vykonáva ministerstvo zdravotníctva, nad všeobecnovzdelávacou zložkou ŠŠI.
Samozrejme, že to, čo nie je možné pokryť vlastnými personálnymi zdrojmi, je vykrývané
prizvanými odborníkmi z praxe, čo prináša inšpekcii aj ďalšie benefity.

2.3 Význam existence a činnosti / Význam existencie a činnosti
2.3.1 Význam existence a činnosti ČŠI
ČŠI má v současnosti v ČR pevné existenční postavení. Je flexibilní otevřenou organizací státní
správy a v rámci vymezených kompetencí je nezastupitelná při hodnocení škol. Školský zákon
přesně formuluje její kontrolní a hodnoticí činnost. Smyslem inspekční činnosti však není
poukazovat ve školách pouze na nedostatky, případně udělovat sankce, ale s přesnou specifikací
a pojmenováním slabých a silných stránek vést školy k vyšší úrovni a kvalitě vykonávaných
činností a poskytovaného vzdělání. Aby tomu tak bylo, její prioritou je navázání partnerského
vztahu se školami založeném na vzájemné důvěře a efektivní komunikaci. Působnost a význam
ČŠI je veřejností v současné době z pohledu přínosu pro trvalé zvyšování kvality
poskytovaného vzdělávání vnímán jako zásadní a nezbytný. ČŠI poskytuje školám vnější
evaluaci, která je svým rozsahem a obsahovou úrovní jedinečná. Praktikuje sdílenými a všem
známými kritériemi pro hodnocení kvality podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, vlastními
inspekčními postupy a nástroji, moderním materiálním, technickým a elektronickým
vybavením. Přidanou hodnotou existence a významu ČŠI v celém vzdělávacím systému ČR je
priorita podpory rozvoje osobnosti žáka očekávaná a uznávaná širokou veřejností, dále
transparentnost, nestrannost, objektivita a vzájemný respekt.
2.3.2 Význam existencie a činnosti ŠŠI
Napriek všetkým názorovým turbulenciám na tému „byť alebo nebyť“ vo vzťahu k samotnej
existencii inšpekcie je v súčasnosti ŠŠI považovaná za inštitúciu, ktorá evalvuje slovenské
školy unikátnym spôsobom, ktorý iní externí hodnotitelia k dispozícii nemajú.
Nepracuje totiž iba s výsledkami, ktoré školy dosahujú, ale má možnosť pozorovať a hodnotiť
cesty, ktoré k týmto výsledkom vedú, pretože má možnosť priameho vstupu do škôl a má
možnosť osobného kontaktu s aktérmi vzdelávania.
Fungovaniu inšpekcie pomáha aj to, že základná definícia jej funkcie je taká voľná, že
umožňuje autonómne nastavenie systémov hodnotenia škôl, takže je iba v rukách ŠŠI, ako
efektívne to urobí. Nemá ísť o to, aby inšpekcia „urobila zadosť“ zákonu, ale aby viac slúžila
nevyhnutným potrebám a očakávaniam škôl a verejnosti, lebo kompetencia, ktorú ŠŠI má
v oblasti monitorovania a hodnotenia kvality vzdelávania, vytvára významný potenciál
na ovplyvňovanie budúceho vývoja kvality vzdelávania.
Cieľom hodnotenia škôl nemá byť iba výlučne reflexia kvality školy, ale hodnotenie má
skutočný význam až vtedy, ak vedie školy k lepšej kvalite poskytovaného vzdelávania.
Presne tak, ako sa dá pri bližšom pohľade vyčítať z loga SICI (Standing international
conference inspectorates), kde možno objaviť krédo – Better inspection – better learning.
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Typy inspekcí a organizace inspekčního výkonu v ČŠI / Typy inšpekcií
a organizácia inšpekčného výkonu v ŠŠI

3.1 Typy inspekcí v ČŠI
Typ a předmět inspekční činnosti v konkrétní škole je stanoven v souladu s aktuálním plánem
hlavních úkolů ČŠI. Podle charakteru inspekční činnosti je vykonávána:
- komplexní inspekční činnost – hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a
současně kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona;
- orientační inspekční činnost – inspekční hodnocení dílčích jevů v podmínkách, průběhu
a výsledcích vzdělávání, hodnocení účinnosti opatření realizovaných školou v zájmu
zlepšení kvality poskytovaného vzdělávání v návaznosti na odstranění nedostatků
zjištěných při předcházející inspekční činnosti;
- následná kontrola (realizace do 31. 8. 2016) – kontrola účinnosti přijatých opatření
k odstranění zjištěných nedostatků;
- inspekční činnost na podnět – hodnocení jevů v podmínkách, průběhu a výsledcích
vzdělávání, které jsou obsahem podnětu;
- inspekční činnost nebo kontrola na žádost – pro účely přiznání dotací;
- tematická inspekční činnost – zaměřená na sledování dílčího jevu, realizuje se zpravidla
současně při jiné formě inspekční činnosti, případně samostatně;
- šetření stížnosti – prošetření a vyhodnocení důvodnosti jednotlivých tvrzení ve stížnosti;
- kontrola – dodržování právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a
školských služeb;
- veřejnosprávní kontrola – využívání finančních prostředků přidělených škole ze státního
rozpočtu;
- kontrola školního stravování – zaměřuje se na kontrolu poskytovaných služeb školního
stravování;
- konkurzní řízení – zástupci ČŠI jsou členy konkurzních komisí u konkurzů na funkci
ředitele škol;
- inspekční elektronické zjišťování – je organizováno ústředím ČŠI, škola vyplňuje
požadované údaje v zaslaném formuláři online v elektronickém systému ČŠI.
Typy inspekční činnosti lze vhodně a účelně kombinovat vzhledem k předmětu inspekční
činnosti. Svým zaměřením a způsobem realizace je nejširší komplexní inspekční činnost.
Počet školních inspektorů, délka působení inspekčního týmu ve škole a doplnění komplexní
inspekce o další specifické úkoly se odvíjí od velikosti a zaměření školy.

3.2 Organizace inspekčního výkonu v ČŠI
ČŠI kontroluje a hodnotí školy bez ohledu na zřizovatele, tedy školy veřejné, soukromé
i církevní. Výkon inspekční činnosti v jednotlivých inspektorátech koordinuje ředitel
inspektorátu v souladu s plánem hlavních úkolů ČŠI a inspekčním cyklem. Samotná realizace
inspekční činnosti se následně přizpůsobuje aktuálním podmínkám a situacím, kdy jsou
do plánovaného inspekčního výkonu vkládány například inspekce vykonané na žádost školy,
šetření stížností aj.
V rámci komplexní inspekční činnosti jsou jednotlivé školy hodnoceny v tzv. inspekčních
cyklech. Od školního roku 2013/2014 se přešlo z tříletého inspekčního cyklu na šestiletý.
Za efektivní plánování a realizaci inspekční činnosti v inspektorátu zodpovídá ředitel
inspektorátu. K realizaci inspekce vydá Pověření k inspekční činnosti. Inspekční činnost
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vykonává minimálně dvoučlenný inspekční tým s přímým výkonem ve škole v délce zpravidla
2 až 4 dnů.
Při komplexní inspekci je realizována vždy současně hodnoticí i kontrolní činnost. Součástí
může být také tematické šetření či šetření stížnosti. Na základě zjištění inspekčního týmu může
ředitel inspektorátu rozhodnout o rozšíření pověření k inspekční činnosti.

3.3 Typy inšpekcií v ŠŠI
V Štátnej školskej inšpekcii sa výkon inšpekcie realizuje podľa jednotnej metodiky, ktorú
schvaľuje hlavný školský inšpektor a má zabezpečiť jednotný postup, kontrolu a hodnotenie
rovnakých ukazovateľov. Voľba metód a nástrojov sa mení podľa druhu inšpekcie
a predmetu inšpekčnej činnosti. Stratégiu inšpekčnej činnosti si volí školský inšpektor
na základe zistených predbežných informácií, ktoré je možné získať pred inšpekčným výkonom
v škole. Predmetom inšpekčnej činnosti je predovšetkým posúdenie kvality školy, z tohto
dôvodu sa musia školskí inšpektori orientovať na komplex faktorov spojených s činnosťou
školy ako celku. Školská inšpekcia sa vykonáva ako:
- informatívna, zámerom ktorej je získať informácie o vybraných javoch, procesoch
a podmienkach školy; v praxi sa ukázalo, že nemá príliš veľký význam a skôr sa posúva
do oblasti rýchleho zberu informácií hromadným spôsobom;
- tematická, ktorá sa orientuje na kontrolu a hodnotenie vybraných oblastí fungovania školy,
patrí k veľmi efektívnym typom inšpekcií, pretože je rýchla, je úzko špecializovaná
a umožňuje detailné poznanie hodnotenej oblasti;
- komplexná, ktorá kontroluje súborným spôsobom stav a úroveň pedagogického riadenia,
procesu a podmienok výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach; je
najnáročnejším typom z organizačného aspektu, ale aj hodnotiaco-interpretačného aspektu,
a poskytuje detailný obraz o stave výchovy a vzdelávania v škole a miere vplyvu ďalších
okolností na kvalitu edukácie;
- následná, ktorej cieľom je kontrola odstránenia nedostatkov zistených
pri predchádzajúcich inšpekciách; jej význam spočíva v tom, že vo väčšine prípadov by sa
škola, v ktorej boli pri prvotnej evalvácii zistené nedostatky, mala dostať na minimálne
štandardnú úroveň.

3.4 Organizácia inšpekčného výkonu
Plánovanie inšpekčného výkonu sa začína tvorbou plánu inšpekčnej činnosti na príslušný
školský rok.
Úlohy do plánu na školský rok vychádzajú z troch základných zdrojov:
- zákona a ním stanovených úloh,
- požiadaviek MŠVVaŠ SR – úlohy vyplývajúce z národných programov, z koncepčných
úloh ministerstva, prípadne vychádzajú z aktuálnych tém, ktoré rezonujú v spoločnosti,
z úloh priamo riadených organizácií,
- podnetov ŠŠI/školských inšpekčných centier, ktoré na základe analýzy minuloročných
zistení je potrebné zaradiť, či už opäť alebo ako nové úlohy, do plánu inšpekčnej činnosti.
Na základe dôkladnej analýzy a po spoločnom rokovaní s MŠVVaŠ SR sa centrálne stanovia
hlavné úlohy na školský rok, určia sa základné ukazovatele (odporúčaný počet inšpekcií, dĺžka
výkonu inšpekcie, odporúčané zloženie inšpekčnej skupiny, špecifické zamerania), každé
školské inšpekčné centrum si naplánuje podľa svojich personálnych možností počet výkonov
pri plnení jednotlivých úloh. Centrálne sa skontroluje dodržanie parametrov a určených
ukazovateľov a zosumarizuje sa plán inšpekčnej činnosti na školský rok za celú SR.
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V termíne do 31. augusta plán inšpekčnej činnosti na príslušný školský rok predkladá hlavný
školský inšpektor ministrovi školstva.
Vzhľadom na to, že plány sa tvoria na celý školský rok, sú občas potrebné aj korekcie – v ŠŠI
platí, že sťažnosti majú prednosť pred inšpekciou (ich počet ŠŠI nevie odhadnúť), operatívne
sa môžu zaraďovať aj niektoré podnety – dbá sa na to, aby podľa možností pôvodne plánovaný
počet inšpekcií bol aj naozaj zrealizovaný.
Popri úlohách stanovených plánom inšpekčnej činnosti sa teda plnia aj špecifické úlohy, ktoré
vyplývajú z podnetov, sťažností, prípadne z verejne diskutovaných tém. Najčastejšie sa ŠŠI
v poslednom období stretáva s podnetmi súvisiacimi s podozrením na segregovanie rómskej
komunity. Takéto úlohy sa operatívne zaraďujú do plánu inšpekčnej činnosti.
Štátna školská inšpekcia začala pred rokom pilotne overovať nový model komplexnej inšpekcie
v strednej odbornej škole. Inšpekcie boli vykonané s akcentom na kontrolu vyučovacieho
procesu a na kontrolu podmienok zabezpečených na jeho realizáciu v nadväznosti na plnenie
profilu absolventa. Celkovo ŠŠI smeruje výkon inšpekcie od kontroly formálnych náležitostí
k výchovno-vzdelávaciemu procesu a zameriava sa aj na neefektívne vynakladanie finančných
prostriedkov, napríklad pri neoprávnenej integrácii žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami (ŠVVP), pri nižšom počte žiakov v špeciálnych triedach, pri spájaní
ročníkov na 2. stupni základnej školy, pri nižšom počte týždenných vyučovacích hodín, ako
stanovuje rámcový učebný plán.
Vyhláškou o školskej inšpekcii je stanovená frekvencia výkonu komplexnej inšpekcie raz
za 5 rokov. Vzhľadom na personálne podmienky, počet škôl a školských zariadení túto
frekvenciu ŠŠI reálne nie je schopná dodržať. Školské inšpekcie v školách a školských
zariadeniach sa vykonávajú bez ohľadu na zriaďovateľa (súkromné, štátne, cirkevné). Vstup
do kontrolovaného subjektu je možný len na základe poverenia na výkon inšpekcie, ktoré
obsahuje mená členov inšpekčnej skupiny, predmet inšpekcie, označenie kontrolovaného
subjektu, čas trvania školskej inšpekcie, dátum vystavenia poverenia a podpis hlavného
školského inspektora alebo riaditeľa školského inšpekčného centra.

20

4

Nástroje ČŠI na hodnocení kvality vzdělávání, metody a formy, kritéria
hodnocení / Nástroje ŠŠI na hodnotenie kvality vzdelávania, metódy
a formy, kritériá hodnotenia

4.1 Hodnocení škol c ČR
Hodnocení a současně kontrola se provádí zejména v rámci komplexní inspekce. V ostatních
případech, např. při inspekční činnosti na podnět, mohou být uvedené úkoly naplňovány výběrově
podle konkrétních cílů či obsahu podnětu, a to podle stanoveného předmětu inspekční činnosti.
V rámci hodnoticí činnosti ČŠI zjišťuje a hodnotí zejména:
- v oblasti podmínek vzdělávání: prostorové, materiální a bezpečnostní podmínky pro realizaci
vzdělávacího programu a jejich účelné využívání včetně námětů na jejich zlepšování a rozvoj;
personální zajištění vzdělávání včetně řízení školy a nastavených procesů v rámci organizační
struktury školy, spolupráci pracovníků, podporu profesního rozvoje pracovníků školy;
organizaci vzdělávání vzhledem k potřebám žáků a požadavkům vzdělávacího programu;
organizaci ústavní nebo ochranné výchovy; organizaci poradenské činnosti ve škole; školní
systémy prevence rizikových jevů a rizikového chování; využívání finančních prostředků
poskytnutých škole ze státního rozpočtu a využívání dalších finančních zdrojů pro zlepšování
činnosti školy;
- v oblasti průběhu vzdělávání: zajištění rovných příležitostí pro každého žáka při přijímání ke
vzdělávání, v jeho průběhu a při jeho ukončování; podporu vnitřní diferenciace vzdělávání
s využitím obsahové i metodické individualizace výuky respektující možnosti, schopnosti a
potřeby každého žáka pro úspěšné zvládnutí daného stupně vzdělávání; dodržování postupu
při umísťování dětí a mládeže do školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
a školských zařízení pro preventivně výchovnou péči; podporu žákům pro adaptaci při
přechodu na vyšší stupeň vzdělávání, změně školy a oboru vzdělání; podporu pedagogické
interakce a vzájemné komunikace mezi přímými účastníky vzdělávacího procesu; využívání
učebních pomůcek včetně informačních a komunikačních technologií vzhledem
ke stanoveným vzdělávacím cílům a potřebám žáků; přiměřenost a efektivitu pedagogických a
didaktických metod a organizačních forem v průběhu vzdělávání; podporu žákovské kreativity
a samostatnosti; podporu rozvoje a dosaženou úroveň v jednotlivých gramotnostech;
poradenskou podporu při vzdělávání žáků, a to včetně kariérového poradenství;
- v oblasti výsledků vzdělávání: pravidla hodnocení výsledků žáků; využívání formativního a
sumativního hodnocení žáků; uplatňování individuálního přístupu při hodnocení se zřetelem
na individualitu a specifické potřeby každého žáka, motivaci prostřednictvím hodnocení a
sebehodnocení žáků; opatření přijatá ke zlepšování výsledků žáků včetně preventivních
opatření k eliminaci předčasných odchodů ze vzdělávání; výsledky externího hodnocení a
mezinárodních šetření výsledků žáků a přijatá opatření k výsledkům národních
a mezinárodních šetření.
V rámci kontrolní činnosti ČŠI kontroluje zejména: dodržování právních předpisů, které se
vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb, a to včetně zajištění bezpečnosti žáků a
poskytování školního stravování; realizuje veřejnosprávní kontrolu využívání finančních
prostředků státního rozpočtu poskytovaných školám.

4.2 Nástroje a metody hodnocení kvality vzdělávání ČŠI
Při realizaci komplexní inspekce využívají školní inspektoři ČŠI různé metody a formy
zjišťování skutečností. Patří k nim:
- získávání informací a sběr dat z vnitřní databáze ČŠI a vnějších informačních systémů,
- hospitační činnost,
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inspekční rozhovory,
prohlídka prostor školy,
inspekční pozorování,
kvantitativní analýza (míra, četnost),
standardizované inspekční dotazníky (ankety),
zjišťování a analýza výsledků vzdělávání žáků,
analýza dokumentace (včetně předchozích inspekčních výstupů),
analýza rizik (materiálních a personálních aj.),
analýza ekonomických ukazatelů,
kontrola opatření přijatých školou,
inspekční elektronické zjišťování aj.

4.3 Kritéria hodnocení v ČŠI
Česká školní inspekce využívá pro hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání
kritéria hodnocení, která jsou každoročně předkládána ke schválení MŠMT. V době zahájení
projektu Příhraniční spolupráce ČŠI a ŠŠI, kdy probíhalo „stínování“ inspekční činnosti
v partnerské instituci, tj. ve školním roce 2014/2015, pracovala ČŠI s 12 kritérii:
- rovný přístup ke vzdělávání,
- školní vzdělávací programy,
- řízení školy,
- personální podmínky,
- materiální podmínky,
- finanční podmínky,
- efektivní organizace vzdělávání,
- účinná podpora rozvoje osobnosti žáků,
- partnerství,
- účinná podpora rozvoje funkčních gramotností žáků,
- systematické hodnocení individuálních a skupinových výsledků vzdělávání žáků,
- systémové hodnocení celkových výsledků vzdělávání školy.
Každému kritériu byly doplněny indikátory jejich dosažení a základní právní východiska
k ověřování jejich naplňování. Indikátory svým barevným odlišením naznačovaly stupeň
hodnoticí škály pro celkové hodnocení školy, tedy stav nadstandardní, požadovaný, rizikový,
krizový. Oranžovou barvou byly vyznačeny indikátory, které byly podmínkou požadovaného
stavu a jejichž nenaplnění zároveň vyžadovalo uložení lhůty. Červenou barvou byly vyznačeny
indikátory, jejichž nenaplnění mohlo být důvodem pro podání návrhu na výmaz ze školského
rejstříku. Barevné rozlišení plnilo funkci orientační. Indikátory splnění kritéria byly vždy
uplatňovány ve vzájemné souvislosti.
Obrázek č. 4

Kritéria hodnocení pro školní rok 2014/2015
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Od školního roku 2015/2016 probíhá hodnocení škol podle modelu tzv. Kvalitní školy. Kritéria
byla výrazně přebudována (integrována, doplněna aj.) a modifikována pro jednotlivé stupně
vzdělávání (školy mateřské, základní, střední). Od školního roku 2016/2017 byla upravena také
pro hodnocení školských zařízení. Celkem šest kritérií je blíže definováno indikátory jejich
naplnění.
Kritéria a jejich indikátory pro základní školy:
1. Koncepce a rámec školy
1.1 Škola má jasně formulovanou vizi a realistickou strategii rozvoje, které pedagogové sdílejí
a naplňují
1.2 Škola má vzdělávací program, který vychází z vize a strategie rozvoje školy a je v souladu
s kurikulárními dokumenty; jeho cíle jsou srozumitelné pro pedagogy i rodiče
1.3 Škola funguje podle jasných pravidel umožňujících konstruktivní komunikaci všech aktérů
(vedení, pedagogové, rodiče) a jejich participaci na chodu školy
1.4 Škola je vstřícné a bezpečné místo pro žáky, jejich rodiče i pedagogy
1.5 Škola spolupracuje s vnějšími partnery
2. Pedagogické vedení školy
2.1 Vedení školy aktivně řídí, pravidelně monitoruje a vyhodnocuje práci školy a přijímá
účinná opatření
2.2 Vedení školy aktivně vytváří zdravé školní klima – pečuje o vztahy mezi pedagogy, žáky
i vzájemné vztahy mezi pedagogy a žáky a jejich rodiči a o vzájemnou spolupráci všech
aktérů
2.3 Vedení školy usiluje o zajištění optimálních personálních podmínek pro vzdělávání, cíleně
pečuje o naplnění relevantních potřeb každého pedagoga a jeho profesní rozvoj, vytváří
podmínky pro výměnu pedagogických zkušeností s dalšími školami a účinně podporuje
začínající pedagogy
2.4 Vedení školy usiluje o optimální materiální podmínky vzdělávání a pečuje o jejich účelné
využívání
2.5 Vedení školy klade důraz na vlastní profesní rozvoj
3. Kvalita pedagogického sboru
3.1 Pedagogové jsou pro svou práci kvalifikovaní a odborně zdatní a ke své práci přistupují
profesionálně
3.2 Pedagogové důsledně uplatňují při komunikaci s žáky a rodiči a kolegy vstřícný,
respektující přístup
3.3 Pedagogové aktivně spolupracují a poskytují si vzájemně podporu a zpětnou vazbu
3.4 Pedagogové podporují rozvoj demokratických hodnot a občanské angažovanosti
3.5 Pedagogové aktivně spolupracují na svém profesním rozvoji
4. Výuka
4.1 Pedagogové systematicky promýšlejí a připravují výuku v souladu s vědomostními,
dovednostními i postojovými cíli definovanými v kurikulárních dokumentech školy a
potřebami žáků
4.2 Pedagogové využívají široké spektrum výchovně-vzdělávacích strategií pro naplnění
stanovených cílů
4.3 Pedagogové systematicky sledují vzdělávací pokrok každého žáka a při plánování a
realizaci výuky zohledňují individuální potřeby žáků
4.4 Pedagogové se ve své práci zaměřují na sociální a osobnostní rozvoj žáků
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5. Vzdělávací výsledky žáků
5.1 Škola soustavně získává informace o posunech výsledků každého žáka ve všech
vzdělávacích oblastech a reaguje na ně vhodnými pedagogickými opatřeními
5.2 Výsledky vzdělávání žáků odpovídají očekávaným výsledkům podle vzdělávacích
programů
5.3 Žáci školy jsou motivovaní k dosahování dobrých výsledků a demonstrují sociální a
osobnostní kompetence a občanské hodnoty
5.4 Škola sleduje a vyhodnocuje úspěšnost žáků v průběhu, při ukončování vzdělávání a
v dalším vzdělávání či profesní dráze a aktivně s výsledky pracuje v zájmu zkvalitnění
vzdělávání
6. Podpora žáků při vzdělávání (rovné příležitosti)
6.1 Škola vytváří každému žákovi a jeho rodině rovné příležitosti ke vzdělávání bez ohledu na
jeho pohlaví, věk, etnickou příslušnost, kulturu, rodný jazyk, náboženství, rodinné zázemí,
ekonomický status nebo speciální vzdělávací potřeby
6.2 Škola poskytuje účinnou podporu všem žákům s potřebou podpůrných opatření
6.3 Škola věnuje patřičnou pozornost osobnostnímu rozvoji žáků a dbá na to, aby žádný žák
nebyl vyčleňován z kolektivu
Obrázek č. 5

Kritéria hodnocení pro školní rok 2015/2016

Od školního roku 2015/2016 pracuje ČŠI s novou hodnoticí škálou, užívají se pojmy – úroveň
výborná, očekávaná, vyžadující zlepšení, nevyhovující. Každý indikátor kritéria je slovně
definován pro konkrétní hodnoticí úroveň. Školní inspektoři pracují s verzí kritérií, kde jsou
definovány indikátory pro všechny úrovně. Školy mají k dispozici jen kritéria pro úroveň
výbornou, která popisuje cílový stav, k němuž má škola směřovat. Od roku 2016/2017 se
hodnoticí stupně používají pouze pro hodnocení školy zaznamenané v elektronickém systému
ČŠI InspIS DATA, v inspekční zprávě se neuvádějí. Důraz je kladen na vypovídací hodnotu
textu inspekční zprávy a zejména na její závěry.

4.4 Hodnotenie škol v SR
Hlavným cieľom hodnotenia škôl je podať školám spätnú väzbu, pohľadom zvonku poukázať
na silné stránky a odhaliť problémy, nedostatky, pomenovať oblasti vyžadujúce zlepšenie.
Hodnotenie umožňuje školám zvoliť si také stratégie, ktoré budú viesť k posilneniu silných
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stránok a k odstráneniu nedostatkov. Externé hodnotenie spočíva v normatívnej kontrole,
ktorá je založená na zisťovaní miery zhody kontrolovanej reality so všeobecne záväznými
právnymi predpismi a rozhodnutiami týkajúcimi sa výchovy a vzdelávania.
Ďalšou súčasťou externého hodnotenia je kriteriálne hodnotenie, ktoré je založené
na zisťovaní miery zhody alebo aj rozdielu hodnotenej reality so stanoveným kritériom. Štátna
školská inšpekcia má stanovený súbor hodnotiacich kritérií, cieľom ktorého je hodnotiť školu
ako celok z aspektu kvality riadenia, podmienok vzdelávania a kvality výchovno-vzdelávacieho
procesu. Stanovený súbor hodnotiacich kritérií umožňuje globálnym spôsobom vykonať
hodnotenie fungovania jednotlivých prvkov systému školy.
Podľa vyhlášky o školskej inšpekcii ŠŠI kontroluje:
- dodržiavanie všeobecne záväzných právnych a vnútorných predpisov a rozhodnutí
týkajúcich sa výchovy a vzdelávania,
- odbornosť vyučovania,
- priestorové a materiálno-technické podmienky výchovy a vzdelávania a ich účelné
a efektívne využívanie,
- zabezpečenie ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov,
- spĺňanie kvalifikačných predpokladov riaditeľov škôl/školských zariadení.
Ďalej:
- súlad školského vzdelávacieho programu so štátnym vzdelávacím programom, s cieľmi
a princípmi výchovy a vzdelávania,
- súlad školských výchovných programov s cieľmi a princípmi výchovy a vzdelávania,
- úroveň kvality výchovy a vzdelávania pri individuálnom vzdelávaní,
- monitoring a hodnotenie kvality výchovy a vzdelávania.
Taktiež kontroluje a hodnotí aj rôzne špecifiká vyplývajúce z druhu a typu školy.
V materskej škole:
- adaptačný proces detí,
- podmienky zaškolenia detí mladších ako tri roky,
- pripravenosť päť- až šesťročných detí na vstup do základnej školy,
- podmienky vzdelávania detí so ŠVVP,
- rovný prístup detí zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP) k výchove a vzdelávaniu.
V základnej škole:
- zriadenie nultých ročníkov a ich vplyv na ďalšie vzdelávanie žiakov,
- prechod detí z materskej školy do 1. ročníka ZŠ; z nižšieho na vyšší stupeň,
- prijímacie konanie do športových tried,
- problematiku neplnoorganizovaných škôl,
- uplatňovanie regionálnych zvláštností v školskom vzdelávacom programe a následne
vo výchovno-vzdelávacom procese,
- spoluprácu metodických zložiek medzi stupňami,
- výsledky celoplošného testovania žiakov 9. ročníka,
- zloženie žiackych kolektívov, počet žiakov so ŠVVP, kde patria aj žiaci zo SZP
a talentovaní žiaci, podmienky, ktoré vytvorila škola na ich vzdelávanie, spoluprácu
s poradenskými zariadeniami, rodičmi a inými zainteresovanými,
- výchovné poradenstvo.
V strednej škole:
- prijímacie konanie,
- ukončovanie štúdia (výsledky externej časti maturitnej skúšky),
- profiláciu školy,
- formy vzdelávania,
- praktickú prípravu,
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- výchovné poradenstvo,
- zloženie žiackych kolektívov, počet žiakov so ŠVVP, kde patria aj žiaci zo SZP
a talentovaní žiaci, podmienky, ktoré vytvorila škola na ich vzdelávanie, spoluprácu
s poradenskými zariadeniami, rodičmi a inými zainteresovanými.
Posudzuje a hodnotí aj špecifiká konkrétnych škôl, ako je prezentácia školy v regióne, zapojenie
žiakov do mimoškolských aktivít, účasť a umiestnenie v súťažiach, olympiádach, zapojenie
do projektov, kontakty s inými školami, vydávanie školského časopisu.

4.5 Nástroje a metódy na hodnotenie kvality vzdelávania ŠŠI
Fungovanie školy definujú zámery a ciele jej činnosti na určité obdobie. Riaditeľ školy musí
jasne vymedziť indikátory a kritériá, ktoré sú rozhodujúce pre úspešnosť školy. Na základe
tohto prístupu sa uplatňuje metóda autoevalvácie, ktorá sa najčastejšie prezentuje v podobe
Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za predchádzajúci
školský rok. Inšpektor túto správu využíva pred začiatkom inšpekcie, vstupné údaje sú vhodné
pre komparáciu vlastných zistení, často však máva len štatistický charakter. Najčastejšou
metódou na získavanie informácií o činnosti školy je metóda rozhovoru, ktorá má svoje
pravidlá. Téma a forma rozhovoru vychádza zo sledovaného cieľa, s prihliadnutím na formu
(riadený, voľný, štandardizovaný a pod.). Špecifickou metódou je aktívne počúvanie.
Pozorovanie je druhá najfrekventovanejšia metóda inšpekcie, predmetom pozorovania je
najčastejšie vyučovacia hodina (hospitácia), rokovanie metodických orgánov, pedagogickej
rady, pozorovanie hospitačnej činnosti riaditeľa školy, zástupcov, prípadne vedúcich
metodických združení. Objektivitu hodnotenia vyučovacích hodín zabezpečuje jednotný
inšpekčný nástroj hospitačný hodnotiaci záznam, ktorý má jednoznačne určené indikátory
so stanovenými kritériami hodnotenia. Po hospitovanej hodine inšpektor požiada učiteľa
o vyplnenie autodiagnostického dotazníka, kde učiteľ zo svojho pohľadu zhodnotí
hospitovanú hodinu. Porovnanie zistení z hospitácie a autodiagnostického dotazníka umožňuje
školskému inšpektorovi objektívne posúdiť daný stav a viesť pohospitačný rozhovor
s učiteľom. Ďalšími nástrojmi sú Orientačný dotazník pre navrhovateľa inšpekcie, ktorý sa
využíva najmä vtedy, keď inšpekciu požaduje napríklad zriaďovateľ školy, rada školy a pod.
Informačný dotazník pre riaditeľa školy slúži školským inšpektorom na získanie
špecifických informácií k predmetu školskej inšpekcie, riaditeľ ho vyplnený zasiela
inšpektorovi v dostatočnom časovom predstihu pred otvorením inšpekcie. Ďalšími
používanými nástrojmi sú Dotazník pre pedagogických zamestnancov na zisťovanie klímy
v škole a dotazník Vplyv kontinuálneho vzdelávania na kvalitu výchovno-vzdelávacieho
procesu. Dotazníkom pre členov žiackej školskej rady a pre žiakov v základnej
a v strednej škole sa monitoruje bezpečnosť školského prostredia a prevencia negatívnych
javov v správaní žiakov v základnej škole, na gymnáziu a v strednej odbornej škole.
Na zabezpečenie rovnakého a jednotného posudzovania školskými inšpektormi v oblasti
riadenia školy, podmienok výchovy a vzdelávania bol vypracovaný nástroj pracovný záznam,
ktorý obsahuje kritériá hodnotenia, súbor indikátorov, ktoré sú ďalej podrobnejšie rozpracované
na konkrétne subindikátory.
Všetky nástroje podliehajú pravidelnej revízii a úprave, prípadne sa tvoria úplne nové.
V školskom roku 2015/2016 školská inšpekcia vypracovala dotazník pre žiakov, ktorým sa
zisťujú informácie o šírení a propagácii symbolov extrémizmu, o prejavoch extrémizmu
v prostredí triedy alebo školy. Jedna z úloh, ktorá vyplynula z koncepcie Štátnej školskej
inšpekcie, mala za cieľ pripraviť a zrealizovať testy na zisťovanie úrovne funkčných
gramotností žiakov základných a stredných škôl. V školskom roku 2015/2016 v spolupráci
s Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania, ktorý pripravil testy, ŠŠI zadávala
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na vybranej vzorke škôl/žiakov testy z finančnej gramotnosti. V testovaní ďalších funkčných
gramotností plánuje školská inšpekcia v nasledujúcich rokoch pokračovať. Zavedením
duálneho vzdelávania do praxe bol vytvorený nový nástroj Dotazník pre zamestnávateľa
zisťujúci spokojnosť zamestnávateľa s kompetenciami, vedomosťami a zručnosťami, ktorými
disponujú žiaci pri praktickej príprave.
Školská inšpekcia sa vykonáva najmä:
- pozorovaním, analýzou a syntézou, komparáciou, prieskumom, rozhovorom, dotazníkovou
metódou, rozborom pedagogickej dokumentácie a výsledkov žiackej činnosti,
- konzultáciou, hospitáciou, písomnou previerkou, prehliadkou objektov, účasťou
na poradách vedúcich zamestnancov kontrolovaného subjektu, na zasadnutiach poradných
orgánov riaditeľa školy/školského zariadenia, účasťou na súťažiach a prehliadkach žiackej
tvorivosti,
- inšpekčným testom, dotazníkom, anketou.

4.6 Kritériá hodnotenia v ŠŠI
Štátna školská inšpekcia má na hodnotenie škôl a školských zariadení vypracované kritériá,
ktoré sú členené na indikátory. Indikátory sa vyhodnocujú vo vzájomných súvislostiach.
Na zvýšenie objektivity hodnotenia sa overujú, pokiaľ je to možné, viacerými spôsobmi.
Východiskovým zdrojom je školský vzdelávací program, pedagogická a ďalšia dokumentácia.
Údaje a informácie uvedené v dokumentácii sa overujú priamo v procese.
V oblasti riadenie školy sa hodnotí 5 kritérií:
1. Školský vzdelávací program
2. Pedagogické riadenie
3. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia
4. Klíma a kultúra školy
5. Služby školy
1. Školský vzdelávací program
Indikátory:

vypracovanie školského vzdelávacieho programu,

zadefinovanie vlastných cieľov výchovy a vzdelávania, ktoré zodpovedajú reálnym
podmienkam školy,

učebné plány (dodržanie rámcových učebných plánov stanovených v štátnych
vzdelávacích programoch),

učebné osnovy, vrátane prierezových tém (ich rozpracovanie do vyučovacích
predmetov),

ponuka vzdelávacích príležitostí pre žiakov so ŠVVP – vytvorenie podmienok výchovy
a vzdelávania, vypracovanie individuálnych programov, odborný servis,

informovanosť o školskom vzdelávacom programe.
2. Pedagogické riadenie
Indikátory:

vedenie pedagogickej dokumentácie a vypracovanie vnútorných
(koncepčnosť riadenia, operatívnosť riadenia),

zabezpečenie odbornosti vyučovania (stabilizácia učiteľov),

výkon štátnej správy v 1. stupni a rozhodovanie (úroveň rozhodovania),
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využívanie odbornej pomoci poradných orgánov (vymedzenie a delegovanie
kompetencií a právomocí, spoluúčasť na rozhodovaní, zodpovednosť za výsledky).
3. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia

Indikátory:

zameranie vnútorného systému kontroly na hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov
(objektivita prostriedkov),

zameranie vnútorného systému kontroly na hodnotenie zamestnancov (objektivita
prostriedkov),

funkčnosť kontrolného systému (úroveň kontrolného systému, analýzy výsledkov
kontrol, prijímanie opatrení, kontrola odstránenia nedostatkov, využívanie nedostatkov
na skvalitnenie výchovno-vzdelávacej činnosti).
4. Klíma a kultúra školy
Indikátory:

zapájanie žiakov do školských a mimoškolských aktivít,

poskytovanie bezpečného a motivujúceho prostredia pre žiakov a učiteľov,

atmosféra školy, spolupráca a vzájomná podpora (vytváranie medziľudských vzťahov).
5. Služby školy
Indikátory:

zabezpečenie výchovného poradenstva,

vytváranie podmienok na výchovu mimo vyučovania podľa potrieb a záujmov žiakov.
V oblasti podmienky výchovy a vzdelávania sa hodnotia 4 kritériá:
1. Personálne podmienky
2. Priestorové podmienky
3. Materiálno-technické podmienky
4. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia v škole
1. Personálne podmienky
Indikátory:

kvalifikačné predpoklady riaditeľa školy a ostatných vedúcich pedagogických
zamestnancov na výkon riadiacej funkcie,

vypracovanie požiadaviek na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných
zamestnancov (súlad so zameraním a cieľmi v školskom vzdelávacom programe,
podpora odborného rastu).
2. Priestorové podmienky
Indikátory:

primeranosť priestorového vybavenia vo vzťahu k počtu žiakov a zameraniu školy
(počet žiakov, tried, štruktúra, kapacita a kvalita priestorov),

účelnosť využívania priestorov školy vo výchovno-vzdelávacom procese,

vytvorenie bezbariérového prostredia (vo vzťahu k žiakom so zdravotným
znevýhodnením).
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3. Materiálno-technické podmienky
Indikátory:

zabezpečenie materiálno-technických podmienok školy (počet, kvalita a ich využívanie
vo vyučovacom procese),

vytváranie vhodného prostredia na uplatňovanie informačno-komunikačných
technológií (IKT) vo výchovno-vzdelávacom procese (efektívne využívanie IKT
v procese vyučovania, prístup žiakov k internetu),

vybavenosť kompenzačnými pomôckami pre začlenených žiakov so ŠVVP.
4. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia v škole
Indikátory:

školský poriadok (úprava práv a povinností žiakov, zákonných zástupcov, vymedzenie
opatrení proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog, ochrana pred diskrimináciou,
násilím a šikanovaním),

realizácia aktívnej ochrany predchádzania sociálno-patologických javov (práca
školských koordinátorov prevencie, zabezpečenie monitoringu na prevenciu
a odhaľovanie negatívnych javov v správaní žiakov a príznakov šikanovania,
vyhodnocovanie monitoringu, prijímanie opatrení, rozpracovanie preventívnovýchovných programov na podmienky školy),

zriadenie a práca žiackej školskej rady (dodržiavanie práv dieťaťa, ustanovenie žiackej
školskej rady, akceptácia názorov žiakov),

dodržiavanie základných fyziologických, psychických a hygienických potrieb žiakov
pri organizácii vyučovania (organizácia prestávok, začiatok a koniec vyučovania,
zabezpečenie pitného režimu),

zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov pri výchovno-vzdelávacích činnostiach
(organizácia exkurzií, výletov, kurzov, evidencia úrazov).
V oblasti priebeh a výsledky výchovy a vzdelávania sa formou hospitácií na vyučovacích
hodinách sledujú indikátory, ktoré sú v prvom rade zamerané na rozvíjanie kľúčových
kompetencií (vybrané sú len niektoré kompetencie) v interakcii učiteľ – žiak, ktoré sa
komparujú s výsledkami žiakov v externých meraniach alebo sú výsledkom sumatívneho
hodnotenia:

ciele vyučovania (jasná a zrozumiteľná formulácia cieľov, súlad učebnej témy
s učebnými osnovami, spätná väzba),

zohľadňovanie vzdelávacích potrieb žiakov so ŠVVP (diferencovanie úloh a činností),

rozvíjanie kompetencií žiakov k celoživotnému učeniu sa (zrozumiteľné
sprístupňovanie poznatkov, úlohy na porozumenie, aplikáciu, tvorivosť, kritické
myslenie, rozvoj čitateľskej gramotnosti, využívanie učebných pomôcok, didaktickej
techniky, využívanie chybných odpovedí žiakov na hľadanie cesty k správnym
riešeniam, hodnotenie žiakov, podnecovanie žiakov na hodnotenie svojich
a spolužiakových výkonov),

rozvíjanie komunikačných kompetencií žiakov (aktívne vyjadrovanie, čítanie
a počúvanie s porozumením, prezentovanie vedomostí a výsledkov činnosti),

rozvíjanie kompetencií žiakov v oblasti informačných a komunikačných technológií
(práca s výukovými programami, práca s informáciami a ich vyhľadávanie, triedenie
a spracovanie),

rozvíjanie pracovných (praktických) návykov a zručností žiakov (správne postupy
pri práci, dodržiavanie bezpečnosti),

rozvíjanie sociálnych kompetencií žiakov (atmosféra vyučovania),
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rozvíjanie občianskych a sociálnych kompetencií žiakov (prezentovanie postojov,
názorov, práca v skupine, tíme).
S cieľom zjednotiť stratégie hodnotenia s akcentom na objektívne posudzovanie úrovne
hospitovanej vyučovacej hodiny bol pre školských inšpektorov vypracovaný Manuál
hodnotenia subindikátorov v hodnotiacom hospitačnom zázname. Sú v ňom stručne doplnené
teoretické východiská a poznámky k niektorým indikátorom a javom, ku ktorým by si mal
školský inšpektor podľa vlastnej potreby doplniť poznatky z dostupnej odbornej literatúry.
Výsledné hodnotenie školy je zložené zo samostatného hodnotenia jednotlivých sledovaných
oblastí (riadenie, podmienky výchovy a vzdelávania, priebeh a výsledky výchovy
a vzdelávania). Jednotlivým indikátorom boli stanovené váhy, určené podľa miery vplyvu
na hodnotenú oblasť.
Výsledná dosiahnutá úroveň sa hodnotí na základe percentuálneho zisku na 5-stupňovej
škále:
<90 % – 100 %> – veľmi dobrá úroveň
<76 % – 90 %) – dobrá úroveň
<45 % – 76 %) – priemerná úroveň
<30 % – 45 %) – málo vyhovujúca úroveň
<0 % – 30 %) – nevyhovujúca úroveň

30

5

Elektronický systém sběru dat ČŠI, jejich zpracování a využití /
Elektronický systém zberu dát ŠŠI, ich spracovanie a využitie

5.1 Něco málo z historie…
Od vzniku ČŠI v roce 1991 nebyly vytvořeny až do roku 1995 elektronické systémy pro sběr
dat. Poznatky z běžné inspekční činnosti se v inspekčních zprávách analyzovaly a
interpretovaly pouze pro konkrétní školu. Podrobněji byly v podobě vybraných
kategorizovaných údajů zaznamenávány a analyzovány poznatky jen z tematických inspekcí.
Pro každou tematickou inspekci byly v listinné podobě připraveny speciální záznamové archy
(vyplnili inspektoři), které pracovníci analytického útvaru ústředí ČŠI s využitím Excelu
ukládali do připravených matic a poté podle potřeby zpracovávali do požadovaných výstupů
(statistické analýzy, různá třídění, tabulkové výstupy apod.).
Od školního roku 1995/1996 se na ústředí ČŠI ukládaly všechny výstupy z inspekční činnosti,
a to včetně návrhů na opatření. Nejdříve jako textové soubory, později v podobě
kategorizovaných údajů pomocí aplikace MS Office Access. Od školního roku 1998/1999 se
začaly ke sběru dat využívat aplikace pro záznamy dat přímo v krajských inspektorátech.
Získaná data se na disketách jednou měsíčně přenášela na ústředí ČŠI do databázové aplikace
s názvem CIS (Centrální informační systém). Přístup do aplikace měli analytici a vybraní
pracovníci, kteří především zpracovávali datové výstupy pro Výroční zprávu ČŠI. V roce 2006
vznikl nový inspekční informační systém tzv. InspIS, který umožnil sbírat a shromažďovat data,
vytvářet statistické výstupy a vyhodnocovat je. Systém sloužil následně
i ke komunikaci, plánování a hodnocení inspekční činnosti. Získávaná data byla zaznamenána
do tzv. hlavních a vedlejších formulářů. Systém InspIS umožnoval sbírat data v programech i
s režimem offline, což zjednodušilo inspekční výkon přímo ve škole. E-mailem byl zajištěn
přenos a následné sehrání sesbíraných dat do databáze na ústředí ČŠI. Součástí InspISu byla
také webová aplikace, která mimo jiné nastartovala jiný systém sběru dat, a to na místě ve škole.
Jednalo se o tzv. rychlé (bleskové) šetření. Přístup do webové aplikace byl po zadání
uživatelského jména a hesla umožněn všem školám, které byly evidovány ve školském
rejstříku. V tomto období byla aktivována i vnitřní informační síť ČŠI tzv. Intranet.
Od roku 2010 v návaznosti na transformační změny využívá ČŠI rovněž systém GINIS (Gordic
Integrovaný informační systém), který je určen pro orgnizace ve státní správě. Zaměstnanci
ČŠI jej využívají k řízení informačních toků. Sytém umožňuje evidenci, oběh a archivaci
veškerých dokumentů v listinné i elektronické podobě (oznamovací dopisy o zahájení inspekční
činnosti, inspekční výstupy, komunikace s řediteli škol, zřizovateli atd.).

5.2 Zpracování údajů v současnosti
Od 1. října 2014 je využívána inovovaná verze elektronického sytému InspIS. Jedná se
o informační systém pro multikriteriální hodnocení škol, ukládání a zpracování dat z výstupů a
výsledků činnosti ČŠI, pro plánování činností, vlastní hodnocení školy a komunikaci se
školami. Skládá se z několika systémových modulů, které nabízí širokou škálu funkcionalit
podle jejich účelového zaměření:
- InspIS DATA – hlavní informační systém ČŠI pro sběr a vyhodnocení dat, nejen
z inspekční a kontrolní činnosti. Pomocí tohoto systému jsou realizována také inspekční
elektronická zjišťování a další agendy, jako např. zasílání záznamů o úrazech či další
aktivity spojené s výkonem inspekční činnosti (plánování personálních a nepersonálních
zdrojů, vyplňování cestovních příkazů apod.).
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- InspIS ŠVP – modul pro zadávání a hodnoceni školních vzdělávacích programů, slouží
k jejich vytváření, editaci a úpravám. Modul uživatele při tvorbě školního vzdělávacího
programu systematicky vede a zajišťuje formální podobu dokumentu. Zároveň pomocí
předdefinovaných vazeb pomáhá kontrolovat jeho soulad s příslušným rámcovým
vzdělávacím programem a jeho revizemi.
- InspIS PORTÁL – multifunkční webový portál ČŠI, který školám zapsaným ve školském
rejstříku umožňuje veřejně publikovat komplexní informace o jejich činnosti. Veřejnost
může prostřednictvím tohoto systému vyhledávat dostupné školy dle zadaných parametrů
a kritérií. Kromě základních údajů, které do systému zadávají samy školy, a to na základě
dobrovolnosti, jsou zde k dispozici přiložené inspekční zprávy ČŠI. Další užitečnou
funkcionalitou systému InspIS PORTÁL je možnost vytvářet vlastní webové stránky školy.
- InspIS SET – modul pro elektronické testování žáků v jakémkoli ročníku, předmětu či
vzdělávací oblasti, metodou výběrových i plošných šetření. Systém je možné využít také
pro testování na úrovni školy (v rámci školních evaluačních aktivit) nebo pro domácí
přípravu žáků. Doplňující testovací aplikací určenou speciálně pro tablety a chytré mobilní
telefony je InspIS SET mobile.
- InspIS E-LEARNING – vzdělávací portál otevřený nejen pracovníkům ČŠI, ale i
vedoucím a pedagogickým pracovníkům škol a dalším zájemcům o vzdělávací programy
ČŠI. Portál je integrován s ostatními systémy ČŠI. Přístup do něj mají všichni uživatelé
registrovaní v InspIS DATA.
- InspIS HELPDESK – systém, pomocí něhož je poskytována poradenská podpora
uživatelům výše uvedených systémů a jejich modulů.
Základním modulem pro vyhodnocení dat z komplexní inspekce je InspIS DATA. Postup při
realizaci inspekce je zde od jejího naplánování až po předání výstupů řediteli školy průběžně
zaznamenáván v tzv. workflow, tj. jednotlivých krocích zobrazujících aktuální stav akce –
naplánovaná, oznámení, probíhající, ukončená IČ na místě, vyplněné formuláře, zpracovaná
IZ/P, schválená IZ/P, předaná IZ/P, ukončená, uzavřená. Z InspIS DATA je tedy možné v daný
okamžik vyčíst, v jaké fázi se inspekce nachází včetně data uskutečnění jednotlivých úkonů.
Posun akce ve workflow mezi jednotlivými kroky zajišťují kompetentní osoby – plánovač,
ředitel inspektorátu, vedoucí inspekčního týmu.
Hlavním formulářem, který eviduje údaje o rozsahu realizované inspekční činnosti, je formulář
Ředitelství. Shrnuje také údaje o řízení školy, údaje o finančních podmínkách školy, udělení
lhůt pro odstanění zjištěných nedostatků, návrhy na další inspekční činnost aj.
Obrázek č. 6

Formulář Ředitelství
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Vyplňování formulářů v elektronickém systému je intuitivní. Na základě zvolené odpovědi se
v určitých případech otvírá nová navazující otázka, kde jsou zaznamenávané údaje blíže
specifikovány.
Sumarizaci zjištěných údajů z oblasti podmínek a výsledků vzdělávání obsahuje formulář
Podmínky, výsledky.
Obrázek č. 7

Formulář Podmínky, výsledky

Do formuláře Kriteria pro hodnocení zaznamená vedoucí inspekčního týmu hodnocení
k indikátorům všech kritérií podle čtyřstupňové hodnoticí škály. Zaznamenané hodnocení musí
odpovídat zjištěním, která inspekční tým ve škole pozoroval a která jsou popsána a zhodnocena
v inspekční zprávě a protokolu o kontrole. Školní inspektoři využívají slovní popis indikátorů
kritérií podle modelu „Kvalitní školy“.
Obrázek č. 8

Formulář Kritéria hodnocení základního vzdělávání

Data z hospitační činnosti vkládají školní inspektoři do formuláře Hospitační záznam. Ten je
modifikován pro vzdělávání předškolní, základní, střední aj. Formulář obsahuje základní údaje
o hospitované hodině, o žácích, personálním zajištění výuky, obsahu, organizaci a podmínkách
výuky, o pedagogické interakci, inkluzi, hodnocení v průběhu výuky aj.
Obrázek č. 9

Formulář Hospitační záznam ZV
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Z dat Hospitačních záznamů (a také anketních dotazníků) se vytváří reporty. Školní inspektoři
tak získávají přehled o sledovaných jevech. Mají k dispozici procentuální analýzu zjištěných
údajů, což je přínosné pro objektivnější hodnocení škol. Procentuální statistika slouží vnitřní
potřebě ČŠI, není (v podobě grafů či tabulek) součástí inspekční zprávy.

5.3 Trocha histórie...
Štátna školská inšpekcia v rokoch 2001 až 2009 vyhodnocovala komplexné inšpekcie
prostredníctvom formulárov vytvorených v excelovskom súbore. Jednotlivé hárky boli
vytvorené na zber a vyhodnotenie údajov z dotazníka zadaného pedagogickým zamestnancom
školy, na zber a vyhodnotenie údajov o odbornosti vyučovania jednotlivých predmetov (v SOŠ
sa odbornosť vyučovania sledovala podľa jednotlivých učebných a študijných odborov). Ďalší
hárok slúžil na hodnotenie jednotlivých subindikátorov inšpektormi a na zaznamenanie
výsledkov hospitácií. Súčasťou správy z komplexnej inšpekcie boli aj prílohy (číselné údaje
a grafy) celkového hodnotenia školy, klímy školy, celkového hodnotenia hospitovaných
predmetov.

5.4 Spracovanie údajov v súčasnosti
V školskom roku 2009/2010 sa začala uplatňovať centrálna databázová aplikácia („červená
kniha“). Prostredníctvom nej sa v prvej fáze zabezpečilo predovšetkým evidovanie
realizovaných inšpekcií (číslo poverenia, kontrolovaný subjekt, druh inšpekcie, dátum
inšpekcie, vedúci a členovia inšpekčnej skupiny, správa z inšpekcie). Okrem toho sa v nej
evidujú základné štatistické údaje (napr. štruktúra tried a žiakov kontrolovaného subjektu, počet
individuálne vzdelávaných žiakov, počet žiakov vzdelávaných mimo územia SR, počet žiakov
so ŠVVP vrátane prehľadu o počte žiakov jednotlivých druhov postihnutí a žiakov zo SZP,
prehľad o zabezpečení servisu odborníkov pre integrovaných žiakov a o spolupráci pri
integrácii; prehľad o počte žiakov, ktorí vykonali externú časť a písomnú formu internej časti
maturitnej skúšky (MS) z jednotlivých predmetov na gymnáziu a v SOŠ a žiakoch, ktorí
vykonali internú časť MS – teoretickú a praktickú časť odbornej zložky v SOŠ, prehľad
o žiakoch, ktorí vykonali záverečnú skúšku v SOŠ, štruktúra študijných/učebných odborov,
tried a žiakov – prehľad o odboroch a žiakoch, ktorí sa zúčastnili prijímacieho konania; prehľad
o odbornosti pedagogických zamestnancov a zvyšovaní ich odbornosti).
Priebežne sa možnosti „červenej knihy“ rozširujú a stáva sa nástrojom nielen na zber údajov
o kontrolovaných subjektoch, ale prostredníctvom nej sa spracúvajú aj výsledky zistení
predovšetkým komplexných inšpekcií.
Každá z inšpekčných úloh v priebehu školského roka sa realizuje na základe metodiky,
vypracovanej oddelením metodických činností a tvorby inšpekčných stratégií a schválenej
hlavnou školskou inšpektrokou. Súčasťou jednotlivých metodík sú aj inšpekčné nástroje, ktoré
slúžia buď na zber základných údajov, alebo sa využívajú na hodnotenie stanovených
indikátorov či subindikátorov. Tieto inšpekčné nástroje sú na začiatku každého školského roka
implementované k jednotlivým úlohám v „červenej knihe“. Najširšie spektrum inšpekčných
nástrojov sa uplatňuje pri komplexných inšpekciách. V školskom roku 2015/2016
ku komplexnej inšpekcii v ZŠ bolo k dispozícii 9 inšpekčných nástrojov (v školskom roku
2009/2010 boli 4 inšpekčné nástroje): pracovný záznam; hospitačný hodnotiaci záznam;
hospitačný záznam pre špeciálnu triedu (normointelekt); hospitačný záznam
pre špeciálnu triedu (mentálny postih); informačný dotazník pre riaditeľa školy; dotazník
učiteľom/učiteľkám – organizačná klíma školy; dotazník – žiaci; dotazník pre členov
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žiackej školskej rady; odbornosť vyučovania. S výnimkou údajov v informačnom dotazníku
sa všetky ostatné dotazníky využívajú na hodnotenie indikátorov, resp. subindikátorov.
Hodnotenie indikátorov a subindikátorov
Pracovným záznamom (pozri obr. č. 10) sa v jednotlivých kontrolovaných subjektoch
hodnotia sledované indikátory, resp. subindikátory, na základe ktorých sa celkovo stanoví
úroveň riadenia školy a úroveň podmienok výchovy a vzdelávania. Jednotlivé indikátory, resp.
subindikátory vo vzťahu k celkovému hodnoteniu majú stanovené svoje váhy, ktoré sú
zapracované v „červenej knihe“ a výsledky sa automaticky prepočítavajú a na základe nich
vyhodnocujú. Indikátory, resp. subindikátory sú hodnotené bipolárne prevažne členmi
inšpekčnej skupiny, ale niektoré z nich (napr. klíma školy či odbornosť vyučovania) sa
vyhodnocujú automaticky na základe výsledkov dotazníka zadaného učiteľom/učiteľkám –
organizačná klíma školy, či miery odbornosti vyučovania jednotlivých vyučovacích predmetov.
Obrázok č. 10 Pracovný záznam

Hospitačnými hodnotiacimi záznamami (3 druhy v MŠ, 3 druhy v ZŠ; 2 druhy v špeciálnej
základnej škole a v SOŠ zvlášť pre teoretické a pre praktické vyučovanie) sa vyhodnocuje
úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu za jednotlivé sledované predmety, ako aj celková
úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu. Jednotlivé subindikátory sa hodnotia štvor- alebo
dvojstupňovou škálou (pozri obr. č. 11).
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Obrázok č. 11 Hospitačný hodnotiaci záznam

Vo vzťahu k štruktúre študijných a učebných odborov v jednotlivých kontrolovaných
subjektoch v SOŠ je súčasťou komplexnej inšpekcie špecifický inšpekčný nástroj Odbornosť
vyučovania – odborné vzdelávanie (pozri obr. č. 12). Pomocou tohto nástroja sa zaznamenáva
prehľad o počte žiakov v jednotlivých študijných a učebných odboroch, o zabezpečení ich
praktickej prípravy, o odbornosti vyučovania a o materiálno-technickom vybavení
v jednotlivých učebných a študijných odboroch. Pri hodnotení školy sa zohľadňujú uvedené
aspekty vo vzťahu k počtu žiakov, ktorým škola v jednotlivých študijných či učebných
odboroch zabezpečuje výchovno-vzdelávací proces.
Obrázok č. 12 Odbornosť vyučovania – odborné vzdelávanie

Inšpekčné nástroje k ďalším inšpekciám sa navrhujú a do „červenej knihy“ zapracovávajú
na základe ich predmetu a cieľa inšpekcie. Údaje do „červenej knihy“ zapracovávajú školskí
inšpektori, ktorí v kontrolovanom subjekte boli členmi inšpekčnej skupiny.
Spracované údaje za kontrolovaný subjekt sa vygenerujú automaticky do grafickej podoby,
pričom tieto výstupy sú pri niektorých inšpekciách povinnou prílohou správy pre kontrolovaný
subjekt (napr. pri komplexnej inšpekcii – pozri obr. č. 13, č. 14 a č. 15).
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Obrázok č. 13 Výsledné hodnotenie riadenia školy a podmienok výchovy a vzdelávania

Obrázok č. 14 Výsledné hodnotenei výchovno-vzdelávacieho procesu.

Obrázok č. 15 Výsledné hodnotenie kompetencií
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Na konci inšpekčného obdobia sa údaje z jednotlivých inšpekcií za jednotlivé inšpekčné
nástroje vygenerujú za ŠIC a za SR. Spracované údaje sú podkladom na vypracovanie
súhrnných správ za daný školský rok za jednotlivé inšpekcie.
Školská inšpekcia na zber údajov využíva aj dotazníky zadávané prostredníctvom webového
rozhrania (napr. v školskom roku 2015/2016 zber údajov v školách, v ktorých sa realizoval
výchovno-vzdelávací proces v nultom ročníku).
Od školského roku 2015/2016 sa pri niektorých inšpekciách (napr. testovanie finančnej
gramotnosti) na zber údajov využívali excelovské šablóny a následne analýza a spracovanie dát
sa realizovalo v softvéri SPSS.
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Porovnání postupu ČŠI a ŠŠI při realizaci komplexní inspekční činnosti
a vymezení specifik v hodnocení kvality procesní stránky vzdělávání
v předškolním, základní a středním vzdělávání / Porovnanie postupu ČŠI
a ŠŠI pri realizácii komplexnej inšpekcie a vymedzenie špecifík
v hodnotení kvality procesnej stránky vzdelávania v predškolskom,
základnom a strednom vzdelávaní

6.1 Realizace komplexní inspekční činnosti v ČŠI
Plánování komplexní inspekční činnosti
- za plánování a realizaci zodpovídá ředitel krajského inspektorátu
- stanoví místo a termín realizace
- sestaví inspekční tým a určí způsob dopravy
- v rámci komplexní inspekce probíhá vždy kontrola dodržování právních předpisů, možné
je také tematické šetření nebo šetření stížnosti
- komplexní inspekci provádí inspekční tým v délce cca 3 dny (v závislosti na velikosti
školy, počtu oborů vzdělávání aj.)
- součástí komplexní inspekce je kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví žáků (dále BOZ) a
zajištění služeb školního stravování
Oznámení komplexní inspekční činnosti – oznamovací dopis
- nejméně 3 pracovní dny před zahájením inspekční činnosti (od 1. 9. 2016 nejméně 10 dnů)
vedoucí týmu kontaktuje telefonicky ředitele školy a oznámí mu inspekční činnost
- je založen spis v elektronické spisové službě GINIS
- vedoucí týmu zašle elektronicky písemné Oznámení o zahájení inspekční činnosti řediteli
školy a zřizovateli školy
- vyžaduje-li to situace, může být komplexní inspekce zahájena bez oznámení (např. při
současném šetření stížnosti)
Elektronický systém InspIS DATA
- plánovač založí akci
- vedoucí týmu vloží potřebné inspekční formuláře (hospitační formulář aj.) a anketní
formuláře (pro učitele, žáky, ředitele školy)
- vedoucí týmu informuje ředitele školy o anketním Dotazníku pro ředitele a požádá ho o
jeho vyplnění (elektronicky před zahájením inspekční činnosti)
- základní formuláře ve školním roce 2014/2015 při komplexní inspekci:
Hospitační záznam
Ředitelství
Podmínky, výsledky
Dotazník pro ředitele
Učitelský dotazník
- od školního roku 2015/2016 nově:
Dotazník pro žáka v ZŠ
Kritéria pro hodnocení
Bylo zahájeno generování reportů z učitelských a žákovských dotazníků.
- od školního roku 2016/2017 nově:
Dotazník pro žáka ve SŠ (včetně reportu ze zjištění)
Bylo zahájeno generování dalších reportů, a sice z hospitačních záznamů, kriteriálního
rámce a porovnání shody tvrzení v anketních dotaznících učitelů, ředitele školy a žáků.
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Inspekční příprava před komplexní inspekční činností
- vedoucí týmu promyslí realizaci komplexní inspekce a přidělí členům týmu konkrétní
úkoly
- převezme vystavené Pověření k inspekční činnosti
- školní inspektoři se podrobně seznámí se školou a jejím vývojem ze všech dostupných
zdrojů (webové stránky, výroční zprávy, výkaznictví, rejstřík škol, úrazy aj.)
- v rámci přípravy jsou vytipovány případné silné a slabé stránky školy, na které by bylo
vhodné se při inspekční činnosti zaměřit
- školní inspektoři si naplánují rozvrh hospitací, zohlední velikost a profilaci školy,
předchozí analýzy výsledků vzdělávání školy aj.
Zahájení komplexní inspekční činnosti ve škole
- vedoucí týmu předloží řediteli školy Pověření k inspekční činnosti, členové inspekčního
týmu se legitimují služebním průkazem, přizvané osoby občanským průkazem
- vedoucí týmu představí inspekční tým, sdělí základní informace a projedná s ředitelem
školy předmět, průběh, organizaci inspekční činnosti aj.
- ředitel školy je vyzván k prezentaci zásadních informací o škole
- možnost účastnit se inspekční činnosti má také zřizovatel
Průběh komplexní inspekční činnosit
- hospitační činnost
- pohospitační rozhovor školního inspektora a učitele (standardizovaný rozhovor)
- podrobná analýza školní dokumentace
- prohlídka školy (prostorové podmínky, materiální a technické vybavení, školní jídelna aj.)
- rozhovory a pozorování
- inspekční tým svá zjištění porovnává s výsledky vlastního a externího hodnocení školy
- inspekční tým postupuje tak, aby byla zajištěna maximální objektivita
- členové inspekčního týmu vzájemně konzultují jednotlivá zjištění
- náležitá pozornost je věnována rizikovým oblastem školy
- vedoucí týmu informuje ředitele školy o dílčích zjištěních v průběhu inspekční činnosti
Hospitace
- rozpis hospitací na aktuální den obdrží ředitel školy obvykle ráno před výukou
- hospituje se u co největšího počtu učitelů v co nejvíce předmětech
- hospitování podle odbornosti školních inspektorů je upřednostňováno
- v rámci možností se hospituje také u ředitele školy a zástupce ředitele školy
Hospitační záznamy
- Hospitační záznam vyplní školní inspektoři v průběhu inspekční činnosti přímo do
elektronického systému InspIS DATA (notebook a mobilní internet)
- hodnoticí škála je dvoustupňová (ano x ne)
- od školního roku 2015/2016 nově:
hodnoticí škála čtyřstupňová
nová formulace otázek v hospitačních záznamech
Dotazník pro učitele
- učitel obdrží od školního inspektora přístupový kód do systému InspIS DATA, kde vyplní
elektronicky Dotazník pro učitele
- zadává se na všech školách (i na škole s malým počtem zaměstnanců)
Ukončení inspekční činnosti
- závěry projedná vedoucí týmu za přítomnosti celého inspekčního týmu s vedením školy
(může se účastnit i zřizovatel)
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- pojmenují se silné stránky, slabé stránky, příklady inspirativní praxe, návrhy na zlepšení
stavu, posoudí se posun školy od minulé inspekční činnosti
- ředitel školy se ke zjištěním a závěrům vyjádří
- je-li třeba, stanoví se lhůty k přijetí opatření k odstranění zjištěných nedostatků a jejich
prevenci
Hodnoticí škála
- ve školním roce 2014/2015 čtyři stupně:
stav nadstandardní
stav požadovaný
stav rizikový
stav krizový
- od školního roku 2015/2016 nově úroveň:
výborná
očekávaná
vyžadující zlepšení
nevyhovující
Zpracování inspekčních výstupů
- členové inspekčního týmu dokončí vyplnění formulářů v systému InspIS DATA
- připraví své příspěvky do inspekční zprávy a protokolu o kontrole a zašlou je vedoucímu
týmu, který výstupy finalizuje
- členové inspekčního týmu a poté také ředitel inspektorátu provedou supervizi výstupů
- konečnou verzi garantuje vedoucí týmu, výstupy se zpracovávají do 30 dnů od ukončení
inspekční činnosti ve škole
- vedoucí týmu vytiskne výstupy a předá je řediteli školy (osobně nebo poštou)
- běží zákonná lhůta pro podání připomínek k inspekční zprávě (14 dnů) a námitek k
protokolu o kontrole (15 dnů)

6.2 Výstupy z komplexní inspekční činnosti
Výstupem z komplexní inspekční činnosti je inspekční zpráva a protokol o kontrole. Inspekční
zpráva je (a vždy byla) veřejný dokument. Inspekční zprávy jsou veřejnosti dostupné
na webových stránkách ČŠI.
Oba inspekční výstupy obdrží ředitel školy a v kopii zřizovatel a školská rada.
Podá-li ředitel školy k inspekční zprávě písemné a zdůvodněné připomínky, vypracuje k nim
inspekční tým bezodkladně stanovisko ČŠI, které projedná s ředitelem inspektorátu. Stanovisko
k připomínkám se odesílá řediteli školy, dále společně s inspekční zprávou a připomínkami
zřizovateli, školské radě, případně i dalším orgánům.
Pokud podá ředitel školy proti protokolu o kontrole písemné a zdůvodněné námitky a inspekční
tým rozhodne, že jim v částečném či plném rozsahu vyhoví, zpracuje vyřízení námitek, kterým
protokol o kontrole změní. V takovém případě vyhotoví dodatek k protokolu o kontrole.
Vyřízení námitek se odesílá řediteli školy, dále společně s protokolem o kontrole a dodatkem
k protokolu o kontrole zřizovateli, školské radě, případně i dalším dotčeným orgánům.

6.3 Realizácia komplexných inšpekcií v ŠŠI
Samotná realizácia komplexnej inšpekcie pozostáva z niekoľkých krokov:
1) Predchádza jej vypracovanie plánu práce školského inšpekčného centra
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- ŠIC si v ňom stanoví počty inšpekcií podľa úloh v jednotlivých druhoch škôl, rozdelí výkony
do polrokov a určí predpokladaný výkon na jedného inspektora;
- výber kontrolovaných škôl závisí od pokrytia jednotlivých druhov škôl inšpekciami (sú
vyberané rovnomerne v závislosti od počtu škôl v jednotlivých okresoch, s primeraným
zastúpením štátnych, cirkevných a súkromných škôl, prípadne na základe podnetu);
- plán ŠIC obsahuje presnú adresu školy k plánovaným druhom inšpekcií, plánovaný termín
výkonu, plánované zloženie inšpekčného tímu (vedúci inšpekčnej skupiny, členovia
inšpekčnej skupiny, prípadne počet odborníkov z praxe) a schvaľuje ho hlavný školský
inšpektor.
2) Príprava komplexnej inšpekcie na pracovisku
Vedúci inšpekčnej skupiny:
- pripraví písomné oznámenie zriaďovateľovi o uskutočnení komplexnej inšpekcie;
- oznámi riaditeľovi školy termín uskutočnenia komplexnej inšpekcie; požiada o vyplnenie
informačného dotazníka pre riaditeľa školy; komplexná inšpekcia v MŠ sa oznamuje 7 – 10
dní pred jej začiatkom, v ZŠ a SŠ 21 – 25 dní pred termínom začatia inšpekcie;
- stanoví riaditeľovi školy termín zaslania vyplneného informačného dotazníka a požadovanej
dokumentácie (ak nie je zverejnená na webovom sídle školy);
- požiada o poskytnutie dokumentácie;
- získava ďalšie informácie o škole z archívu ŠIC a webových stránok školy;
- oboznámi sa s doručenými materiálmi zo školy, urobí z nich analýzu, ktorú doplní poznatkami
z webu a archívu ŠIC;
- pripraví postup inšpekčného výkonu, vypracuje časový harmonogram, efektívne rozdelí
úlohy jednotlivým členom tímu (aj prizvaným odborníkom z praxe a osobám vykonávajúcim
inšpekciu náboženstva a náboženskej výchovy);
- približne 3 dni pred výkonom školskej inšpekcie zorganizuje stretnutie inšpekčnej skupiny
za prítomnosti zástupcu riaditeľa ŠIC, oboznámi členov inšpekčnej skupiny so školou,
poskytne základné údaje, upozorní na silné a slabé stránky školy, v prípade vysunutého
pracoviska odkonzultuje postup so školským inšpektorom elektronicky (prioritou je
vykonanie hospitácií naprieč ročníkmi, triedami u čo najväčšieho počtu učiteľov tak, aby boli
pokryté na 1. stupni ZŠ predmety z minimálne 3 vzdelávacích oblastí, na 2. stupni minimálne
zo 4 vzdelávacích oblastí, rovnako na gymnáziu);
- v SOŠ naplánuje hospitácie v každom študijnom a učebnom odbore - kontrolujú sa vybrané
predmety všeobecného vzdelávania, teoretického odborného vzdelávania aj predmety
praktickej prípravy; ak sa praktické vyučovanie žiakov SOŠ uskutočňuje u fyzických alebo
právnických osôb na základe vyhotovených zmlúv, vykoná sa kontrola aj na vybraných
pracoviskách; vo všeobecnom vzdelávaní sa inšpekčná skupina zameriava na predmety
slovenský jazyk a literatúra (resp. slovenský jazyk a slovenská literatúra v školách
s vyučovacím jazykom národností); vyučovací jazyk; cudzí jazyk; prípadne aj ďalší predmet
s ohľadom na zameranie kontrolovanej školy; v odbornom vzdelávaní sa vykonajú hospitácie
v každom študijnom/učebnom odbore - realizujú sa na vybraných predmetoch teoretického
odborného vzdelávania i na predmetoch praktickej prípravy;
- pridelí školského inšpektora k odborníkovi z praxe, s ktorým bude vykonávať hospitácie
a kontrolu NORMATÍV-u ( väčšina učebných aj študijných odborov má vypracované
záväzné normativy materiálno-technického a priestorového zabezpečenia);
- určí školských inšpektorov zodpovedných za plnenie úloh so zvýšenou pozornosťou,
administrovanie dotazníkov, ich elektronické spracovanie a určí termín odovzdania písomne
spracovaných podkladov z pridelených úloh;
- zaznamená základné údaje o škole do elektronickej šablóny.
Člen inšpekčnej skupiny:
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- je povinný oboznámiť sa s potrebnými materiálmi, dôsledne naštudovať interné inšpekčné
materiály a nástroje (hospitačný hárok, manuál hodnotenia subindikátorov, dotazníky...);
metodiku danej inšpekcie a úloh so zvýšenou pozornosťou, elektronické spracovanie
inšpekcie, metodicko-organizačné pokyny na výkon školskej inšpekcie v školách a školských
zariadeniach pre daný školský rok;
- spolupracuje s prideleným odborníkom z praxe.
3) Priebeh inšpekčného výkonu v kontrolovanom subjekte
Počas komplexnej inšpekcie všetci učitelia vypĺňajú v písomnej podobe anonymný dotazník
pre učiteľov, z ktorého školská inšpekcia získava obraz o klíme školy. Výsledky sa uvádzajú
v správe o výsledkoch školskej inšpekcie.
Okrem dotazníka ku klíme školy sa zadáva dotazník žiakom a členom žiackej školskej rady
zameraný na bezpečnosť školského prostredia.
Členovia inšpekčnej skupiny:
- vykonajú korektne hospitácie v jednotlivých predmetoch, zameriavajú sa na indikátory
uvedené v hospitačnom hodnotiacom zázname;
- rozhovorom s riaditeľom školy doplnia poznatky a informácie získané z dotazníkov;
- po skončení inšpekcie spracujú písomne v stanovenom termíne pracovné podklady
z pridelených úloh a vyhodnotia kontrolované predmety na základe hospitačných záznamov;
- vykonajú kontrolu materiálno-technického vybavenia školy; v SOŠ aj u fyzických
a právnických osôb, kde žiaci vykonávajú praktickú prípravu kontrolou NORMATÍV-u;
- po ukončení hospitácie odovzdá školský inšpektor učiteľovi v tlačenej podobe
autodiagnostický dotazník a dohodne s ním termín pohospitačného rozhovoru; pohospitačný
rozhovor vedie školský inšpektor s učiteľom až po dôkladnej príprave; na pracovisku prepíše
hodnotenie hospitovanej hodiny do elektronickej šablóny (po vyplnení všetkých hospitácií
školský inšpektor získava celkové hodnotenie kontrolovaného predmetu);
- zvyčajne v posledný deň komplexnej inšpekcie po vzájomnej konzultácii všetkých členov
inšpekčnej skupiny oboznámia vedenie školy so zistenými výrazne silnými stránkami školy
a s oblasťami, ktoré vyžadujú zlepšenie; riaditeľovi školy sa neposkytuje úplná informácia
o záveroch, tieto sú predmetom prerokovania správy.
4) Ukončenie komplexnej inšpekcie
Vedúci inšpekčnej skupiny:
- vypracuje výstupný materiál z podkladov spracovaných jednotlivými členmi inšpekčnej
skupiny a na základe výsledkov elektronického spracovania predloží do 21 dní od ukončenia
inšpekcie zástupcovi riaditeľa ŠIC správu na kontrolu;
- prerokuje správu z inšpekčnej činnosti s vedúcim zamestnancom kontrolovaného subjektu.
Technická podpora:
- PC na pracovisku má každý inšpektor; riaditelia a zástupcovia ŠIC majú notebooky a tablety
s internetom a pripojením na server a mobilný telefón.

6.4 Výstupy z komplexných inšpekcií
Výsledky zistení a hodnotení z inšpekčnej činnosti sa zaznamenávajú vo výstupných
inšpekčných materiáloch formou správy o výsledkoch školskej inšpekcie. Základnými
požiadavkami na výstupné materiály sú pravdivosť, konkrétnosť, zrozumiteľnosť, adresnosť.
Všetky tri kontrolované oblasti sú hodnotené v súlade so stanovenými indikátormi
a subindikátormi, ktoré sú vyhodnotené aj graficky a tvoria prílohu správy pre kontrolovaný
subjekt. Výchovno-vzdelávací proces je vyhodnotený graficky aj po jednotlivých
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sledovaných kompetenciách. Všetky závery musia byť zamerané na optimalizáciu podmienok
výchovno-vzdelávacej činnosti so zreteľom na žiaka.
Správa o výsledkoch školskej inšpekcie obsahuje:
a) označenie inšpekčného orgánu
b) mená a priezviská školských inšpektorov, ktorí inšpekciu vykonali
c) miesto a čas školskej inšpekcie
d) predmet školskej inšpekcie
e) zistenia a ich hodnotenie
f) silné stránky a oblasti vyžadujúce zlepšenie
g) označenie dokladov a ostatných materiálov, o ktoré sa zistenia opierajú
h) uplatnené opatrenia
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie po prerokovaní podpisujú školskí inšpektori, ktorí sa
na inšpekcii zúčastnili a riaditeľ kontrolovaného subjektu. Ak správu nemožno prerokovať,
považuje sa za prerokovanú doručením jedného vyhotovenia správy o výsledkoch školskej
inšpekcie riaditeľovi kontrolovaného subjektu.
Riaditeľ kontrolovaného subjektu má možnosť vyjadriť námietky v termíne do 5 pracovných
dní k zisteniam uvedeným v správe. V prípade, že jeho námietky sú opdstatnené, vypracuje
školský inšpektor dodatok k správe, ktorý opätovne s riaditeľom školy prerokuje.
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Vyhodnocení inspekčních zjištění ze „stínování“ při výkonu inspekční
činnosti z hlediska rozdílu při inspekčním výkonu v ČR a SR /
Vyhodnotenie inšpekčných zistení z „tieňovania“ pri výkone inšpekčnej
činnosti z hľadiska rozdielu pri inšpekčnom výkone v ČR a SR

7.1 Charakteristika inspektovaných subjektů / Charakteristika kontrolovaných
subjektov
Mateřské školy / Materské školy
V rámci projektu se zrealizovaly celkem 3 komlexní inspekce za účasti školních inspektorů ČŠI
a ŠŠI. V ČR proběhla inspekce v Mateřské škole Fryšták, okres Zlín, příspěvková organizace.
V SR byly kontrolovanými subjekty MŠ, Nám. Janka Borodáča 7, Žilina a MŠ, A. Mišúta
731/2, Prievidza.
ČR – jednalo se o 6třídní MŠ, jejímž zřizovatelem je obec Fryšták. V MŠ se vzdělávalo v době
inspekční činnosti 148 dětí ve věku 3 – 7 let. Součástí MŠ byla kvalitně vybavená logopedická
pracovna, ve které vedle pravidelné logopedické péče prováděl logopedickou nápravu speciální
pedagog – logoped ze zlínského speciálně pedagogického centra nejen pro děti MŠ, ale také
pro ostatní děti a žáky z okolních obcí.
SR – kontrolovaný subjekt bola 4-triedna štátna MŠ s vyučovacím jazykom slovenským
s právnou subjektivitou. Zriaďovateľom bolo mesto Žilina. Spolu bolo zaradených 97 detí
od 2 do 6 rokov. Výchovu a vzdelávanie zabezpečovalo 8 kvalifikovaných pedagogických
zamestnancov. Druhým kontrolovaným subjektom bola 6-triedna štátna MŠ s vyučovacím
jazykom slovenským. Zriaďovateľom bolo mesto Prievidza. Spolu bolo zaradených 132 detí,
z toho mali 3 deti odloženú povinnú školskú dochádzku a 1 dieťa bolo so ŠVVP (zdravotne
znevýhodnené). Výchovu a vzdelávanie zabezpečovalo 13 učiteliek.
Základní školy / Základné školy
V rámci projektu se uskutečnily celkem 3 komlexní inspekce. V ČR byla stínována inspekce
v ZŠ a MŠ, Velkomoravská 168 v Moravském Písku a v SR v ZŠ Jozefa Krónera 25, Martin
a ZŠ s MŠ, Diviaky nad Nitricou 121.
ČR – ZŠ v Moravském Písku poskytovala základní vzdělávání 217 žákům v 11 třídách. V době
inspekce evidovala 5 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, 4 z nich byli vzděláváni dle
individuálního vzdělávacího plánu. Převážná většina žáků školy byla z Moravského Písku, asi
25 % dojíždělo z okolních spádových obcí. Jednalo se o školu veřejnou, jejímž zřizovatelem
byla obec Moravský Písek. Realizovaný školní vzdělávací program byl zaměřen zejména na
rozvoj komunikačních dovedností žáků.
SR – ZŠ Jozefa Krónera bola štátna plnoorganizovaná ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským.
Mala 9 ročníkov, 12 tried, v ktorých sa vzdelávalo 262 žiakov. Škola evidovala 30 začlenených
žiakov, z toho bolo 14 so zdravotným znevýhodnením a 16 zo SZP. Výchovno-vzdelávací
proces zabezpečovalo 18 učiteľov a 2 asistenti učiteľa. Spoločné hospitácie boli vykonané na
predmetoch matematika, slovenský jazyk a literatúra a dejepis. Druhým kontrolovaným
subjektom bola štátna vidiecka ZŠ s MŠ s vyučovacím jazykom slovenským. V ZŠ bolo
9 ročníkov a 11 tried, v ktorých sa vzdelávalo 189 žiakov. Výchovu a vzdelávanie
zabezpečovalo 16 učiteľov. Škola evidovala 3 začlenených žiakov so zdravotným
znevýhodnením. Tieňovanie hospitácií sa nerealizovalo, pozorovaná bola príprava školských
inšpektorov a vedúceho inšpekčnej skupiny na záverečný rozhovor s vedúcimi zamestnancami
školy, záverečný rozhovor a ukončenie KI.
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Střední školy / Stredné školy
V rámci projektu proběhly celkem 3 inspekce, z toho 2 komlexní a 1 tematická zaměřená na
kontrolu praktické části maturitní zkoušky. V ČR proběhla inspekce ve Střední odborné škole
Luhačovice, v SR bylo inspektováno Gymnázium, Javorová 5 v Rajci a Stredná odborná škola
obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1 v Prievidzi.
ČR – jednalo se o střední odbornou školu (SOŠ), jejímž zřizovatelem je Zlínský kraj.
Vzdělávalo se v ní v době inspekční činnosti 274 žáků v 6 oborech vzdělání ukončených
maturitní zkouškou a v 1 oboru vzdělání ukončeném závěrečnou zkouškou s výučním listem.
V rámci stínování byla navštívena výuka českého jazyka a literatury, fyziky, základů přírodních
věd a dějin umění.
SR – komplexná inšpekcia bola zrealizovaná v gymnáziu s vyučovacím jazykom slovenským,
ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj. V čase inšpekcie navštevovalo školu 121
žiakov v 6 triedach, z toho 2 žiaci boli so ŠVVP – zdravotné znevýhodnenie. Výchovnovzdelávací proces zabezpečovalo 15 učiteľov. Počas tieňovania boli hospitované hodiny fyziky,
matematiky, občianskej náuky a dejepisu.

7.2 Vyhodnocení inspekčních zjištění ze stínování / Vyhodnotenie inšpekčných
zistení z tieňovania
Ze stínování inspekční činnosti a textu uvedeného v této studii vyplývá, že nástroje a postupy
pro hodnocení kvality vzdělávání v ČŠI a ŠŠI jsou si v mnohém podobné, což je dáno mj.
historickým vývojem, kdy ČR a SR tvořily společný stát. Inspekční činnost je jak v ČR, tak
v SR řízena centrálně. Je realizována na základě plánu hlavních úkolů/plánu inšpekčnej činnosti
podle stanovených kritérií hodnocení, přičemž rozdíly jsou minimální. Během realizace
projektu od školního roku 2015/2016 se projevily u obou institucí některé změny. V ČŠI došlo
k výraznější úpravě kritérií hodnocení v souvislosti se zavedením modelu tzv. Kvalitní školy.
Kritéria hodnocení byla přebudována a doplněna o popisné hodnocení jednotlivých stupňů
hodnoticí škály, která byla rovněž upravena.
Pri výkone KI v SR nastal posun od kontroly formálnych záležitostí ku kontrole kvality
výchovno-vzdelávacieho procesu, z čoho vyplynuli aj používané metódy a formy kontroly
a upravené používané nástroje.
Během „stínování“ panovala shoda v týmech obou institucí v názorech na pojetí a poslání
předškolního, základního i středního vzdělávání a shoda v poznatcích z provedených
inspekčních hospitací. Zásadní důraz kladou obě instituce na zlepšování kvality poskytovaného
vzdělávání, hlavními tématy jsou inkluze, používání efektivních metod a forem práce s důrazem
na podporu rozvoje osobnosti každého žáka.
Príprava KI na pracovisku má viaceré spoločné znaky v oboch inštitúciách, napr. oznámenie
inšpekcie zriaďovateľovi a riaditeľovi školy. Školskí inšpektori sa v rámci prípravy oboznámia
s dostupnými informáciami, analyzujú obsah materiálov doručených zo školy, vytipujú
prípadné silné a slabé stránky školy, pripravia postup inšpekčného výkonu a plán hospitačnej
činnosti. Pri príprave inšpekcie vedúci skupiny v ČR aktívne pracuje s elektronickým systémom
InspIS DATA vložením hospitačných a dotazníkových formulárov.
Odlišnost je patrná v realizaci hospitací. Cílem ČŠI je hospitovat výuku pokud možno u co
největšího počtu učitelů v co nejvíce předmětech.
V ŠŠI v úvodnej fáze prebiehajúceho projektu bola hospitačná činnosť zameraná na vybrané
predmety. V priebehu realizácie projektu od školského roku 2015/2016 došlo k zmene
plánovania hospitačnej činnosti, prioritou je vykonanie hospitácií naprieč ročníkmi, triedami
u čo najväčšieho počtu učiteľov.
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Pohospitační rozhovor s učitelem je v ČR standardizovaný (kratší), má charakter sebereflexe
učitele. Výsledky hospitační činnosti jsou souhrnně projednány s ředitelem školy. Pohospitační
rozhovor s vyučujícím v SR je delší, jeho součástí je podrobné hodnocení a rozbor sledovaných
činností školním inspektorem a učitelem, což má záměrně formovat kvalitu práce učitele.
Pri rozhovore využíva ŠŠI aj učiteľom vyplnený Autodiagnostický dotazník. Inšpektori
zaznamenávajú zistenia do hospitačního záznamu v papierovej podobe, do elektronického
systému ich zadávajú až na pracovisku.
Školní inspektoři ČŠI jsou vybaveni notebooky. To jim umožňuje zadávat data do
elektronického systému již v průběhu zjišťování ve škole.
Prínosom v ŠŠI je podrobne rozpracovaný Manuál hodnotenia subindikátorov v hodnotiacom
hospitačnom zázname s cieľom zjednotiť stratégie hodnotenia ukazovateľov zameraných
na rozvíjanie kľúčových kompetencií žiakov. To zvyšuje objektivitu, zosúladenie pohľadu
školských inšpektorov na sledované javy zaznamenávané v hospitačnom zázname. Hospitačný
záznam obsahuje dve základné oblasti, a to hodnotenie procesu učenia z pohľadu činnosti
učiteľa a procesu učenia sa z pohľadu činnosti žiaka, pričom jednotlivé javy v obidvoch
oblastiach spolu súvisia. Indikátory hodnotenia sú doplnené subindikátormi, ktorým je
v sumatívnom vyhodnotení pridelená určitá váha dôležitosti kontrolovaného javu. Elektronické
vyhodnotenie frekvencie a výskytu subindikátorov určuje silné a slabé stránky vyučovacieho
procesu v kontrolovanej škole. Report hospitačného záznamu sa premietne do textu inšpekčnej
správy, ktorá je obsahom rozsiahlejšia. Obsahuje nielen hodnotenie, ale aj opis sledovaných
javov.
Inspirací v ŠŠI je možnost přerušení inspekční činnosti na jeden den před sdělením závěrů
řediteli školy, což školním inspektorům poskytuje prostor pro kvalitní přípravu závěrečného
projednávání výsledků inspekční činnosti včetně analýzy jednotlivých zjištění. Pětistupňová
hodnoticí škála nabízí slovenským inspektorům větší variabilitu v hodnocení. U slovenských
kolegů je celý evaluační proces od zaznamenání dat do inspekčních formulářů až po jejich
interpretaci v inspekční zprávě zcela transparentní. Výsledky sledovaného průběhu vyučování
se promítnou na základě hospitačního formuláře do inspekční zprávy. Všechny indikátory a
kritéria, které se nacházejí ve slovenském hospitačním záznamu, jsou provázány s jejich
sumativním a grafickým vyhodnocením. Všechno je nutné konkrétně popsat hodnoticím textem
v inspekční zprávě včetně přiloženého grafu, což činí inspekční zprávu obsáhlejší. Funkce
statistického vyhodnocení zjištěných dat zapsaných do elektronického systému českým
inspektorům v době probíhajícího projektu ve školním roce 2014/2015 chyběla. Reporty byly
zavedeny na české straně v následujícím školním roce.
Pri realizácii KI sa používajú podobné inšpekčné nástroje – zhodne sú administrované
dotazníky žiakom (v ČR od roku 2015/2016), pedagogickým zamestnancom – v ČR
elektronicky, v SR v tlačenej forme. Na rozdiel od ČR sú v základných a stredných školách SR
zadávané dotazníky členom žiackej školskej rady (spolupráca s vedením školy a riešenie
záujmov žiakov). V rámci KI sa v SR v jednotlivých školských rokoch plnia aj úlohy
so zvýšenou pozornosťou, napr. v ZŠ sú zamerané na vytváranie predpokladov na zabezpečenie
inkluzívneho vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, vzdelávanie v školách
mimo územia SR a rozvíjanie finančnej gramotnosti. V školskom roku 2015/2016 viedli školskí
inšpektori v SR riadený rozhovor s učiteľmi o vplyve kontinuálneho vzdelávania na výchovnovzdelávací proces a s vedúcimi zamestnancami rozhovor o prijímaných opatreniach
na zlepšenie výchovno-vzdelávacích výsledkov menej úspešných žiakov.
Pri sledovaní podmienok výchovy a vzdelávania sú v oboch krajinách sledované personálne,
priestorové, materiálno-technické podmienky a podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany
zdravia žiakov pri výchove a vzdelávaní. Podmienky sa overujú aj prehliadkou školy. V SR sa
pri prehliadke kontrolujú školské priestory a ich vybavenie v súlade so štátnym vzdelávacím
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programom, v ČR sa hodnotia podmienky z hľadiska zabezpečenia vzdelávania podľa
školského vzdelávacieho programu, kontroluje sa školská jedáleň. Výrazný rozdiel medzi
obomi krajinami je pri kontrole priestorových a materiálno-technických podmienok pre
odborné vzdelávanie v SOŠ. Kým v ČR nie je stanovená norma na posúdenie optimálnych
podmienok, v SR sú pre väčšinu študijných a učebných odborov už vypracované záväzné
normatívy materiálno-technického a priestorového zabezpečenia.
Jedním z rozdílů ve fungování obou systémů je způsob jejich propojení s kontrolní činností.
U ČŠI je toto propojení úzké, hodnoticí činnost je prováděna vždy společně s činností kontrolní.
Výstupem z komplexní inspekční činnosti je tedy kromě inspekční zprávy také protokol
o kontrole. Pokud škola vykonává více činností (MŠ, ZŠ, ŠD…), probíhá inspekční činnost
souběžně ve všech těchto součástech. Výstupem je jedna společná inspekční zpráva a jeden
protokol. V SR je výstupom z inšpekčnej činnosti len správa o výsledku inšpekčnej činnosti.
Výraznou odlišností je dostupnost inspekční zprávy. Ta je v ČR přístupná veřejnosti. Co do
rozsahu je kratší, převládá hodnoticí charakter. Inspekční zpráva má svoji stanovenou strukturu,
ale její obsahové zpracování je volnější. Ne všechny položky, které se vkládají do elektronické
databáze, se nutně musí objevit v textu. Inspekční zpráva v SR je neveřejná, je určena řediteli
školy.
Zásadní rozdílnost je v přístupu k zaslaným stížnostem na postup škol. ŠŠI nešetří anonymní
stížnosti, pouze je zde možnost informace využít při komplexní inspekční činnosti.
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Další zjištěná specifika při výkonu inspekční činnosti v ČŠI a ŠŠI / Ďalšie
zistené špecifiká pri výkone inšpekčnej činnosti v ČŠI a ŠŠI

8.1 Zistenia v oblasti ukončovania vzdelávania v SOŠ v SR
V rámci realizácie projektu boli zistené rozdielne špecifiká pri ukončovaní vzdelávania
v stredných školách.
V SR bol v SOŠ tieňovaný aj výkon tematickej inšpekcie zameranej na kontrolu realizácie
internej časti maturitnej skúšky (IČMS) v predmete praktická časť odbornej zložky (PČOZ).
Kontrolovaným subjektom bola štátna SOŠ obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1,
Prievidza, kde v aktuálnom školskom roku (2014/2015) maturovalo celkovo 186 žiakov.
Predmetom kontroly bola pripravenosť školy na IČMS, pričom pozornosť sa zamerala najmä
na zloženie predmetovej maturitnej komisie (PMK), vypracovanie tém, spoluprácu
so stavovskými organizáciami. Školskí inšpektori oboch krajín sledovali priebeh a organizáciu
MS z predmetu PČOZ v študijnom odbore čašník, servírka (15 žiakov). Maturitnú skúšku
absolvovali žiaci formou praktickej realizácie a predvedenia komplexnej úlohy – ich úlohou
bolo dokončenie jedál a servis nápojov podľa vylosovanej témy. Inšpektori z osobných
skúseností navzájom porovnávali formy realizácie PČOZ, materiálno-technické podmienky
skúšky, úroveň výkonov absolventov a spôsob hodnotenia členov PMK. Výstupom z uvedenej
tematickej inšpekcie bola správa s podrobným opisom realizácie ukončovania štúdia
v kontrolovanom subjekte. Z podobných inšpekčných úloh bola spracovaná súhrnná správa
za ŠIC, správu za SR vypracováva ÚIČ. Pri sledovaní ukončovania štúdia v ČR prebieha
v sledovanom subjekte kontrola, výstupom je protokol o kontrole s predmetom dodržiavania
vybratých ustanovení právnych predpisov. Na základe zhrnutých poznatkov je vydaná
tematická správa vypracovaná pracovníkmi ústredia ČŠI.
Vzájomné rozhovory školských inšpektorov poukázali na niektoré rozdielnosti pri ukončovaní
štúdia na stredných školách, ktoré sa v SR riadi školským zákonom a príslušnými vyhláškami
MŠVVaŠ SR.

8.2 Organizácia maturitnej skúšky v SR
Maturitná skúška (MS) v SOŠ pozostáva:
a) z teoretickej časti MS – tvorí ju externá časť, písomná forma internej časti a ústna forma
internej časti,
b) z odbornej zložky MS, ktorá sa člení na teoretickú časť odbornej zložky a praktickú
časť odbornej zložky.
EČ MS tvorí jednotný písomný test, ktorý pre celú SR zadáva a vyhodnocuje Národný ústav
certifikovaných meraní vzdelávania. Koná sa z predmetov: slovenský jazyk a literatura (SJL),
v školách s vyučovacím jazykom národnosti slovenský jazyk a slovenská literatura (SJSL),
cudzí jazyk (CUJ), matematika – ak si žiak predmet zvolil ako dobrovoľný. PFIČ MS tvorí
súbor tém alebo zadaní, koná sa z predmetov vyučovací jazyk, SJL, SJSL, CUJ. Témy/zadania
sú určené centrálne pre celú SR, sú zverejnené rozhlasom alebo na internete v deň konania
príslušnej časti MS, hodnotia sa v škole. Interná časť MS v SOŠ sa koná pred príslušnou PMK
zo SJL (v školách s vyučovacím jazykom národnosti z vyučovacieho jazyka a SJSL), CUJ,
PČOZ, TČOZ. Formu PČOZ určuje riaditeľ školy, pričom žiak vykoná PČOZ vo vyžrebovanej
téme jednou z týchto foriem: praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy, obhajoba
vlastného projektu, realizácia a obhajoba experimentu, obhajoba úspešných súťažných prác,
predvedenie umeleckého výkonu. Témy na PČOZ a TČOZ schvaľuje riaditeľ školy, vyjadruje
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sa k nim príslušná stavovská alebo profesijná organizácia. Žiak môže konať 1 až 2 dobrovoľné
skúšky z vybraných predmetov. Predmetovú maturitnú komisiu tvorí predseda a 2 skúšajúci,
PMK pre odbornú zložku v SOŠ tvoria okrem predsedu skúšajúci učitelia odborných
predmetov, majster odbornej výchovy a zástupca stavovskej organizácie.

8.3 Ukončení středního vzdělávání v ČR
V ČR se při úspěšném ukončení příslušného vzdělávacího programu středního vzdělávání
dosahuje těchto stupňů vzdělávání – střední vzdělávání, střední vzdělávání s výučním listem a
střední vzdělávání s maturitní zkouškou. Inspekční činnost probíhá formou kontroly organizace
a průběhu ukončování středního vzdělávání v oborech středního vzdělání s výučním listem a
maturitní zkouškou. Zjištění z inspekce zaznamená inspekční tým do protokolu o kontrole.

8.4 Organizace a skladba maturitní zkoušky
Maturitní zkouška (dále MZ) se skládá ze společné a z profilové části a pro získání maturity
musí žák obě tyto části úspěšné vykonat.
Společná část MZ (vyhlášená MŠMT ČR) se skládá ze 2 povinných zkoušek, kdy jedna z nich
je z českého jazyka a literatury a druhou zkoušku si žák volí mezi cizím jazykem a matematikou.
Zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka jsou realizovány formou didaktického
testu, písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí (dále ZMK).
Zkouška z matematiky se koná pouze formou didaktického testu. Veřejnou zkouškou z těchto
dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky je pouze ta, která se koná ústní formou.
Profilová část MZ (zpracovaná školou) se skládá ze 2 – 3 povinných zkoušek, jejichž konkrétní
počet stanoví příslušný rámcový vzdělávací program. Zkoušky profilové části MZ se konají
formou maturitní práce a její obhajoby před ZMK, ústní zkoušky před ZMK, písemné zkoušky,
praktické zkoušky a kombinací dvou nebo více uvedených forem. Ve středních odborných
školách je podmínkou, že jedna z povinných zkoušek musí být konána formou praktické
zkoušky nebo formou maturitní práce a její obhajoby před ZMK. V rámci profilové části MZ
může žák konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky.
Od školního roku 2012/2013 v rámci pokusného ověřování ve vybraných středních odborných
školách (4leté obory vzdělání s odborným výcvikem, kde žáci získávají maturitní vysvědčení)
žáci po 3. ročníku získávají výuční list a ve 4. ročníku maturitní vysvědčení.
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Využití inspekčních zjištění ČŠI a ŠŠI / Využitie inšpekčných zistení ČŠI
a ŠŠI

9.1 Využití inspekčních zjištění ČŠI, možnosti uplatnění opatření k nápravě
Výstupy inspekční činnosti jsou především zpětnou vazbou pro samotnou školu, která
prostřednictvím vnější evaluace může zkvalitňovat poskytované vzdělávání.
ČŠI jakožto kontrolní orgán může vůči kontrolovaným subjektům uplatňovat různě přiměřená
opatření:
- Jsou-li při inspekční činnosti zjištěny nedostatky, dostane škola prostor k jejich odstranění.
Pokud nejsou, vzhledem jejich charakteru, odstraněny v průběhu inspekční činnosti, popř.
pokud je třeba přijmout opatření k prevenci, stanoví inspekční tým lhůtu pro odstranění
prevenci zjištěných nedostatků a vyžádá si zaslání zprávy o odstranění nebo prevenci
těchto nedostatků. Ředitel inspektorátu rozhodne, na návrh vedoucího inspekčního týmu a
zejména na základě zaslané zprávy o odstranění nebo prevenci zjištěných nedostatků,
o případném provedení následné inspekční činnosti ve škole, které byla stanovena lhůta,
za účelem prověřit plnění přijatých opatření.
- V případě, že opatření k nápravě zjištěných nedostatků nebyla přijata ve stanoveném
termínu (popř. nebyla splněna, nebyla účinná, byl odstraněn jen dílčí projev nedostatku),
nebo že nedostatky nebyly odstraněny, je to důvodem pro zahájení správního řízení.
- Pokud bylo při inspekční činnosti zjištěno, že se v plánování a řízení kvality vzdělávání
ve škole vyskytují závažné nedostatky, které nebyly odstraněny ve stanovené lhůtě,
zpracuje vedoucí inspekčního týmu návrh na vyhlášení konkurzu. ČŠI může
zřizovatelům podávat návrh na odvolání ředitele. Ústřední školní inspektor může
v případě zjištění nečinnosti školy nebo v případě závažných negativních zjištění podat
návrh na výmaz školy nebo oboru vzdělání ze školského rejstříku.
- Při inspekční činnosti mohou být zjištěny skutečnosti, jejichž odborná kontrola nespadá
přímo do kompetence ČŠI. V takovém případě je inspekční tým povinen podat oznámení
jiným orgánům (finančnímu úřadu, krajskému úřadu, inspektorátu práce, hasičskému
záchrannému sboru, krajské hygienické stanici aj.).
Určitá specifika má hodnocení u soukromých škol, kdy dopad výsledků z inspekční činnosti
ovlivňuje výši státní finanční dotace na poskytované vzdělávání.

9.2 Další využití inspekčních zjištění ČŠI
Souhrnné výstupy z inspekční činnosti jsou důležitým zdrojem informací a jedním ze
základních podkladů k přijetí dalších systémových změn a opatření k zajištění vyšší
efektivnosti a kvality vzdělávacího systému v ČR.
Komplexní informace o stavu vzdělávání a vzdělávací soustavy vycházející z inspekční činnosti
za předcházející školní rok obsahuje výroční zpráva ČŠI. Kromě poznatků o podmínkách,
průběhu a výsledcích vzdělávání ve sledovaných oblastech obsahuje také hodnocení
efektivnosti vynakládaných prostředků státního rozpočtu a analýzu úrovně finančních a
materiálních podmínek v navštívených školách. Výroční zpráva ČŠI je zveřejňována
každoročně v prosinci.
Poznatky získané z inspekční činnosti v určitém tematickém okruhu a jejich analýzu obsahují
tematické zprávy. Tematická šetření se provádějí několikrát během školního roku.
Regionální konference ČŠI, pravidelné informační bulletiny a příležitostné články poskytují
školám poradenství, přispívají k vyšší informovanosti o činnosti a zjištěních ČŠI.
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9.3 Využitie inšpekčných zistení ŠŠI, možnosti uplatnenia opatrení na nápravu
Školský inšpektor podľa závažnosti a charakteru nedostatkov zistených pri školskej inšpekcii
uplatňuje nasledovné opatrenia:
- odporúčanie, ktoré sa ukladá v prípade, že vznik nedostatku nebol zapríčinený porušením
všeobecne záväzného právneho predpisu, interného predpisu alebo rozhodnutia;
rozhodnutie vedúceho zamestnanca kontrolovaného subjektu neakceptovať odporúčanie
školskej inšpekcie sa nepovažuje za správny delikt, ktorý podlieha uloženiu pokuty;
- prijatie opatrení kontrolovaným subjektom sa využíva vtedy, ak sa predpokladá,
že vedúci zamestnanec kontrolovaného subjektu je schopný prijať účinné opatrenia
na odstránenie nedostatkov;
- uloženie opatrení školskou inšpekciou sa viaže na prípady, keď neexistuje reálny
predpoklad, že riaditeľ školy má dostatočný potenciál na to, aby mohol prijať účinné
opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov;
- nariadenie komisionálneho preskúšania žiaka za prítomnosti školského inšpektora
v prípade, že sa zistili nedostatky pri jeho klasifikácii; uvedené opatrenie sa realizuje
v opodstatnených prípadoch nielen v súvislosti s klasifikáciou žiakov na konci
klasifikačného obdobia, ale aj v súvislosti so zistenými nedostatkami pri klasifikácii žiaka
v rámci ukončovania štúdia (napr. maturitná skúška);
- uloženie sankcií (pokút) v prípadoch, že zodpovedný vedúci zamestnanec nevytvoril
podmienky pre výkon školskej inšpekcie alebo neodstránil nedostatky zistené školskou
inšpekciou, alebo zriaďovateľ vymenoval do funkcie riaditeľa osobu, ktorá nespĺňa
zákonom stanovené kvalifikačné predpoklady.
Existujú však aj prípady, keď Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR uplatňuje
opatrenia voči kontrolovaným subjektom výlučne na základe zistení ŠŠI. Podľa zákona
o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení ministerstvo školstva zníži
zriaďovateľovi súkromnej školy objem finančných prostriedkov na príslušný kalendárny rok
v prípadoch, keď školská inšpekcia zistí, že školský vzdelávací program súkromnej školy nie
je v súlade s príslušným štátnym vzdelávacím programom alebo v triedach je vyšší počet
žiakov, ako to určuje príslušný právny predpis alebo odbornosť vyučovania jednotlivých
predmetov v rámci školského vzdelávacieho programu je nižšia ako 70 %.
Táto redukcia finančných prostriedkov má svoj pozitívny zmysel, ale problémom je, že sa
vzťahuje výlučne na jednu kategóriu škôl v zmysle zriaďovateľa a zároveň je potrebné
dodať, že dôvody pre krátenie normatívneho príspevku nie sú úplné, chýba v ich škále
prípad, keď školy vytvárajú spoločné triedy s nepríbuznými odbormi, čo síce zákon
nepripúšťa, ale jeho porušovanie nie je žiadnym spôsobom sankcionované.

9.4 Ďalšie využitie inšpekčných zistení ŠŠI
Zistené poznatky a informácie sa súhrnne spracujú podľa potreby formou súhrnnej správy
na základe výsledkov z vykonaných inšpekcií.
Výsledky zistení z jednotlivých úloh a druhov škôl za SR sú pravidelne zverejňované
na webovej stránke ŠŠI (www.ssiba.sk).
Zo zistení sa spracováva Správa o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách
a školských zariadeniach v SR za príslušný školský rok, ktorú hlavný školský inšpektor
každoročne predkladá v termíne do 30. novembra ministrovi školstva. Obsahom tejto správy sú
zistenia z jednotlivých inšpekcií zosumarizované za SR a členené podľa druhov a typov škôl.
Súčasťou Správy sú odporúčania a podnety, ktoré smerujú jednak k riaditeľom
škôl/školských zariadení, zriaďovateľom, jednak k Metodicko-pedagogickému centru,
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pedagogickým fakultám, Štátnemu pedagogickému ústavu, Štátnemu inštitútu pre odborné
vzdelávanie, Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu. Odporúčania a podnety
vychádzajú z výsledkov kontrol a majú byť prínosom pri tvorbe a úpravách právnych
noriem, pri plánovaní zmien a úprav vo vzdelávacom systéme, pri cielenom plánovaní
vzdelávania vedúcich zamestnancov škôl/školských zariadení a vzdelávania učiteľov.
Zistenia sú prezentované na pracovných stretnutiach so zriaďovateľmi škôl/školských
zariadení, na pracovných stretnutiach asociácií štátnych gymnázií, súkromných škôl,
cirkevných škôl, samosprávnych škôl, publikujú sa v odborných časopisoch. Zistenia, ktoré
aktuálne rezonujú v spoločnosti, sú zverejňované aj v audiovizuálnych médiách.
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10 Závery
Zákonné vymedzenie činnosti – kompetencie ČŠI a ŠŠI
ČŠI i ŠŠI majú svoje kompetencie vymedzené zákonmi. Obe majú v zákone zakotvenú
hodnoticu a kontrolnú činnosť v školách a školských zariadeniach.
Štruktúra a význam ČŠI a ŠŠI
Základné organizačné štruktúry sa podobajú v nasledovnom – ústredie má v obidvoch
inštitúciách sídlo v hlavnom meste a inšpektoráty (inšpekčné centrá) v jednotlivých krajoch.
Totožný je význam činnosti ČŠI a ŠŠI, a síce externá reflexia kvality škôl, ktorá vedie školy
k zvyšovaniu úrovne poskytovaného vzdelávania.
Plánovanie a organizácia inspekčného výkonu
Činnnosť oboch inštitúcii vychádza z plánu hlavných úloh, v ČR ich schvaľuje minister a v SR
ich hlavný školský inšpektor ministrovi predkladá. Na tvorbe plánu hlavných úloh v SR sa
významou mierou podieľajú organizácie pôsobiace v rezorte školstva (ministerstvá,
zriaďovatelia). V oboch inštitúciách za plánovanie a konkrétnu realizáciu inšpekčného výkonu
zodpovedá riaditeľ krajského inšpektorátu. V ČŠI sa k plánovaniu využíva elektronický systém
InspIS DATA. V ŠŠI sa tvorí plán inšpekčnej činnosti na celý školský rok, pričom
k jednotlivým úlohám sa proporčne priraďujú školy podľa zriaďovateľa s cieľom vytvoriť
reprezentatívnu vzorku.
Typy inšpekcií
Typy inšpekcií sú podobné, ŠŠI vykonáva aj informatívne inšpekcie (využívajú sa na rýchly
zber dát) a v oblasti svojej vecnej pôsobnosti prešetruje sťažnosti na školy a školské zariadenia,
s výnimkou sťažností anonymných, ktoré podľa miery konkrétnosti a závažnosti vybavuje
v režime výkonu inšpekcie. ČŠI realizuje naviac verejnosprávnu kontrolu, kontrolu školského
stravovania a prešetruje všetky sťažnosti na školy a školské zariadenia vrátane anonymných.
Nástroje na hodnotenie
Obidve inštitúcie využívajú podobné nástroje na hodnotenie škôl. Používané dotazníky sa líšia
svojím obsahom a rozsahom. ŠŠI na rozdiel od ČŠI zadáva učiteľom aj autodiagnostický
dotazník, kde má učiteľ príležitosť zhodnotiť priebeh hospitovanej vyučovacej hodiny. Líši sa
aj spôsob vyplňovania dotazníkov (pre učiteľov, žiakov), ktoré sú v ČR vyplňované online.
Zakúpením softwéru DataCollection sa aj ŠŠI pripravuje na tento spôsob dotazníkového
zisťovania. ČŠI využívá na rozdiel od ŠŠI elektronické zisťovanie výsledkov vzdelávania
žiakov (testovanie).
Zber dát
V ČŠI sú využívané elektronické systémy na zber dát (napr. InspIS DATA, InspIS ŠVP, InspIS
SET, InspIS PORTÁL, InspIS HELPDESK). Od školského roku 2015/2016 je vytvorený
formulár Kritéria pro hodnocení a Dotazník pro žáka v ZŠ zadávaný elektronickou formou.
Spustené bolo generovanie reportov z učitelských a žiackych dotazníkov. Od školského roku
2016/2017 sa zadáva Dotazník pro žáka ve SŠ (vrátane reportu). Pribudla možnosť získania
ďalších reportov, a to z hospitačných záznamov, porovnanie zhody tvrdení v dotazníkoch
učiteľov, riaditeľov a žiakov školy a súhrnný report kriteriálneho hodnotenia.
V ŠŠI sa zber dát a ich spracovanie realizuje prostredníctvom centrálnej databázovej aplikácie
(červená kniha). Pre jednotlivé inšpekcie sú vyhotovené inšpekčné nástroje, ktoré slúžia na zber
základných údajov, alebo sa využívajú na hodnotenie stanovených indikátorov či
subindikátorov a v červenej knihe sú priradené k jednotlivým úlohám. Spracované informácie
za kontrolovaný subjekt sa vygenerujú automaticky do grafickej podoby a číselnej podoby,
pričom grafické výstupy sú pri niektorých inšpekciách povinnou prílohou správy
pre kontrolovaný subjekt. Na konci inšpekčného obdobia sa údaje z príslušných inšpekcií
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za jednotlivé inšpekčné nástroje vygenerujú a spracujú za ŠIC a za SR, následne sú podkladom
na vyhotovenie súhrnných správ za daný školský rok. Školskej inšpekcii na zber údajov slúžia
aj dotazníky zadávané prostredníctvom webového rozhrania či DataCollection. Od školského
roku 2015/2016 sa pri niektorých inšpekciách na zber údajov využívajú excelovské šablóny
a následne analýza a spracovanie dát sa realizuje v softvéri SPSS.
Kritériá hodnotenia
Pôvodných 12 kritérií pre hodnotenie podmienok, priebehu a výsledkov vzdelávania ČŠI bolo
od školského roku 2015/2016 integrovaných a pretvorených na súčasných 6 kritérií podľa
modelu Kvalitní školy. ŠŠI sa pre hodnotenie úrovne pedagogického riadenia, úrovne
podmienok výchovy a vzdelávania a úrovne výchovy a vzdelávania využíva 5 kritérií, ktoré sa
ďalej hierarchicky členia na indikátory a subindikátory.
Hodnotiaca škála
V ČŠI je štvorstupňová, v ŠŠI päťstupňová, pričom piaty hodnotiaci stupeň sa používa
v osobitných prípadoch, kedy sa príslušný indikátor z logických dôvodov v procesoch edukácie
nevyužíva. Na zjednotenie stratégií hodnotenia jednotlivými školskými inšpektormi ŠŠI bol
vydaný Manuál hodnotenia subindikátorov v hodnotiacom hospitačnom zázname.
Organizácia inšpekčnej činnosti
V organizácii komplexnej inšpekčnej činnosti neboli v oboch inštitúciách zistené výrazné
rozdiely. Obe inštitúcie kladú zásadný dôraz na zlepšovanie kvality poskytovaného
vzdelávania, hlavnými témami sú inklúzia, využívanie efektívnych metód a foriem práce
s dôrazom na podporu rozvoja osobnosti každého žiaka. Odlišnosť je viditeľná v realizácii
hospitácií. Cieľom ČŠI je hospitovať výčbu pokiaľ možno u čo najväčšieho počtu učiteľov,
v čo najväčšom počte predmetov a tried. V ŠŠI je hospitačná činnosť zameraná na vybrané
predmety tak, aby ich výber pokrýval všetky vzdelávacie oblasti, pričom sa počet
hospitovaných hodín odvíja od štruktúry učebného plánu a veľkostného typu školy. Zásadný
rozdiel je v ponímaní hospitačnej činnosti. V ČŠI se inšpektori prioritne v priebehu sledovaného
vzdelávania zameriavajú na efektivne činnosti žiaka a podporu jeho rozvoja, v ŠŠI
na vyučovaciu činnosť učiteľa a odraz tejto činnosti v rozvoji kľúčových kompetencií žiakov.
Výstupy z komplexnej inšpekcie
Výstupom z komplexnej inspekčnej činnosti v ČR je verejná inspekčná správa a protokol
o kontrole. Pokiaľ škola vykonává viac činností (MŠ, ZŠ, ŠD…), výstupom je jedna inšpekčná
správa za všetky tieto činnosti. Výstupom z komplexnej inšpekčnej činnosti ŠŠI je správa
o výsledkoch školskej inšpekcie a jej grafické prílohy, pričom samotná správa obsahuje aj
zistenia z viacerých úloh so špecifickým zameraním.
Využitie inspekčných zistení
Obe inštitúcie využívajú inšpekčné zistenia ako na úrovni škôl, tak aj na úrovni národného
systému. Tieto zistenia slúžia na skvalitňovanie vzdelávania. Okrem toho ŠŠI v súvislosti
so zavedením systému duálneho vzdelávania využíva svoje zistenia aj na úrovni
zamestnávateľov, ktorí poskytujú žiakom praktickú prípravu. Jej zistenia, okrem primárnych
odberateľov, slúžia ministerstvám, priamo riadeným organizáciám ministerstva školstva,
stavovským a profesijným organizáciám a sú podkladom pre úpravu právnych predpisov
a modifikáciu činností týchto organizácií.
Technická podpora
Všetci školskí inspektori v ČR sú vybavení notebookmi, mobilnými telefónmi, zariadeniami
mobilnej dátovej komunikácie a využívajú elektronický systém na zisťovanie dát. V SR má
školský inšpektor na pracovisku k dispozícii počítač s pripojením na internet a vnútornú sieť
ŠŠI, prostredníctvom ktorej sa uskutočňuje elektronický systém zberu dát, ich spracovanie
a archivácia. Vedúci zamestnanci majú k dispozícii notebooky a mobilné telefony.
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11 Přínos projektu Příhraniční spolupráce ČŠI a ŠŠI, závěry k případné
další spolupráci
Příhraniční spolupráce nabídla jedinečnou možnost vlastí sebereflexe, možnost seznámit se
s jiným hodnoticím systémem vzdělávání ve značné šíři. Školní inspektoři měli příležitost
prezentovat práci své instituce v zahraničí a zároveň během stáží a seminářů čerpat nové
poznatky, jež byly pro každého zaměstnance velkým osobním přínosem.
Projekt byl specifický ve značné podobnosti školských systémů obou zemí. V tomto projektu
nebylo, vzhledem ke společné historii obou států, nutné vzájemné představování a pochopení
pravidel ve školství. Účastníci se mohli více věnovat ryze praktické části projektu. Naprostou
výhodou byla nulová jazyková bariéra zúčastněných stran. Školní inspektorky a inspektoři měli
možnost prostudovat si veškeré poskytnuté materiály, a to bez zdlouhavých překladů. Zároveň
se při návštěvě škol v rámci „stínování“ plně zapojili do inspekční činnosti včetně rozhovoru
se zaměstnanci škol.
Vzájemná setkání poskytla dostatek prostoru pro společnou práci, experimenty a diskuzi. Účast
při výkonu inspekční činnosti přímo v terénu hostitelské země hodnotí obě strany jako značně
přínosnou a inspirativní.
Možností a témat pro další spolupráci je jistě nemálo, neboť evaluační systémy obou institucí
se trvale proměňují v souvislosti s novými vývojovými trendy a potřebami ve vzdělávání.
V průběhu celého projektu bylo patrné, že mezi týmy ČŠI a ŠŠI dochází ke značné vzájemné
inspiraci. Přenos dobrých zkušeností se projevil v inovacích a sbližování hodnoticích nástrojů
obou institucí v době dvouletého trvání projektu.
Vzhledem k nulové jazykové bariéře a podobnosti školních systémů se otevírá možnost další
spolupráce, které jsou obě partnerské instituce výrazně nakloněny. Přínosné a profesně
obohacující by mohlo být například rozšíření vzájemné spolupráce s dalšími příhraničními
zeměmi.
Lze doporučit, aby výsledky spolupráce obsažené v této studii byly prezentovány v obou
partnerských institucích. Hlavní závěry by měly být prezentovány rovněž v rámci SICI, díky
níž mohl být tento projekt realizován.
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Seznam zkratek / Zoznam skratiek
BOZ
CUJ
ČŠI
ČR
IČMS
IKT
KI
MS
MŠ
MŠMT
MŠVVaŠ SR
MZ
PČOZ MS
PMK
SICI
SJL
SJSL
SOŠ
SR
SŠ
SZP
ŠIC
ŠkVP
ŠŠI
ŠVVP
TČOZ MS
ÚFIČ MS
ÚIČ
ZMK
ZŠ

bezpečnost a ochrana zdraví
cudzí jazyk
Česká školní inspekce
Česká republika
interná časť maturitnej skúšky
informačno komunikačné technológie
komplexná inšpekcia
maturitná skúška
mateřská škola/materská škola
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
maturitní zkouška
praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky
predmetová maturitná komisia
Standing internacional konference inspektorates
slovenský jazyk a literatura
slovenský jazyk a slovenská literatúra
střední odborná škola/stredná odborná škola
Slovenská republika
střední škola/stredná škola
sociálne znevýhodnené prostredie
školské inšpekčné centrum
školský vzdelávací program
Štátna školská inšpekcia
špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby
teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky
ústna forma internej časti maturitnej skúšky
úsek inšpekčnej činnosti
zkušební maturitní komise
základní škola/základná škola

Další informační zdroje / Ďalšie informačné zdroje
http://www.csicr.cz
https://www.ssiba.sk
http://www.sici-inspectorates.eu
http://www.msmt.cz
https://www.minedu.sk
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Příloha: Fotogalerie / Príloha: Fotogaléria
Prosinec 2014 – zahájení projektu (Pavlov)

Február 2015 – tieňovanie inspekčnej činnosti (Žilina)

Březen 2015 – Stínování inspekční činnosti (Zlín)
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Máj 2015 – tieňovanie inspekčnej činnosti (Trenčín, Bojnice)

Říjen 2015 – Stínování inspekční činnosti (Lednice)
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November 2015 – seminár pri príležitosti ročnej spolupráce (Piešťany)
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Prosinec 2016 – seminář k ukončení projektu (Valtice)
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