Česká školní inspekce
Čj: ČŠIG-3056/14-G2

PROJE KT

Příhraniční spolupráce České školní inspekce
a Štátnej školskej inšpekcie Slovenské republiky:
Porovnání nástrojů inspekční činnosti

Zkrácený název projektu:

Spolupráce ČŠI a ŠŠI: Porovnání nástrojů inspekční činnosti

Název projektu anglicky:

Cross-border cooperation between the Czech School Inspectorate
and the State School Inspection of the Slovak Republic: Comparison of the Inspection Tools

Předpokládané datum zahájení projektu: 		

04.12.2014

Předpokládané datum ukončení projektu: 		

31.12.2016

Předpokládaná doba trvání projektu v měsících:

24

Rozpočet projektu celkem: 				

400 000 Kč (14 300 €)

Kurz pro přepočet měny: 28 Kč = 1 €
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I. PARTNER PROJEKTU
Název subjektu:		

Česká školní inspekce

Podíl na nákladech:
Statutární zástupci:
Jméno: 			

Mgr. Tomáš Zatloukal

Funkce osoby:		

ústřední školní inspektor

Telefon:			

+420 251 023 106

Email:			tomas.zatloukal@csicr.cz
Společné podpisové právo: ano
Kontaktní osoby:
			
Jméno: 			

PhDr. Ondřej Andrys, MAE

Funkce osoby:		

náměstek ústředního školního inspektora

Telefon:			

+420 251 023 309

Email:			ondrej.andrys@csicr.cz
Společné podpisové právo: ano

II. PARTNER PROJEKTU
Název subjektu:		

Štátna školská inšpekcia

Podíl na nákladech:
Statutární zástupci:
Jméno: 			

Mgr. Jozef Javorek

Funkce osoby:		

hlavný školský inšpektor

Telefon:			

+421 02 654 118 91

Email:			javorek@ssiba.sk
Společné podpisové právo: áno
Kontaktní osoby:
Jméno: 			

Mgr. Jarmila Braunová

Funkce osoby:		

námestníčka hlavného školského inšpektora pre inšpekčnú činnosť

Telefon:			

+421 918 064 705

Email:			braunova@ssiba.sk
Společné podpisové právo: áno
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III. POSKYTOVATEL FINANČNÍ PODPORY
Poskytovatel finanční podpory:

The Standing International Conference of Inspectorates (SICI)

Podíl na nákladech (v Kč):		

168 000 Kč (6 000 €)				

Oficiální adresa:
SICI Secretariat
Vlaamse Overheid
Onderwijsinspectie
Koning Albert II-Iaan 15
1210 Brussel
Adresa pro doručení:
SICI Secretariat
Vlaamse Overheid
Onderwijsinspectie
Koning Albert II-Iaan 15
1210 Brussel
Kontaktní osoby:
Jméno: 			

Yvan Verbauwhede

Funkce osoby:		

Secretary General

Telefon:			

32/(0)2 553 88 02

Email:			yvan.verbauwhede@ond.vlaanderen.be
Společné podpisové právo: ano
Jméno: 			

Mgr. Petr Drábek

Funkce osoby:		

Deputy Secretary General

Telefon:			

+420 235 091 133

Email:			csi.nymbd@seznam.cz
Společné podpisové právo: ano
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IV. POPIS PROJEKTU
Projekt Spolupráce ČŠI a ŠŠI: Porovnání nástrojů inspekční činnosti navazuje na podepsanou Dohodu
o spolupráci mezi Českou školní inspekcí (ČŠI) a Štátnou školskou inšpekciou SR (ŠŠI) ze dne 4. 6.
2013, č. j. A/2013/001376/0045. Projekt bude realizován na úrovni krajských inspektorátů a školských inšpekčních center v příhraničních oblastech, tedy na české straně bude zapojeno ústředí ČŠI
v Praze, Jihomoravský a Zlínský inspektorát, na slovenské straně bude zapojeno ústředí ŠŠI v Bratislavě a její Školské inšpekčná centra v Žilině a Trenčíně. Projekt je zaměřen na české a slovenské školní
inspektory (ŠI). Po dobu minimálně dvou let proběhne sdílení zkušeností, partneři získají podrobný
přehled o činnosti druhé instituce a budou prezentovány příklady dobré praxe.
Výměna zkušeností proběhne jak teoreticky během seminářů, konferencí a stáží, tak prakticky, kdy čeští
ŠI budou mít možnost sledovat slovenský tým přímo během výkonu komplexní inspekce, a naopak.
Každý rok budou realizovány dvě návštěvy zástupců ŠŠI v českých inspekčních týmech a dvě návštěvy
zástupců ČŠI ve slovenských inspekčních týmech (tzv. stínování). Partneři budou v inspekčních týmech
sledovat, jak ŠI obou zemí zjišťují a hodnotí průběh, podmínky a výsledky vzdělávání a jakým způsobem
sbírají a analyzují data.
Na začátku projektu se uskuteční úvodní setkání, kde budou představeny vzdělávací systémy a inspekční
nástroje obou institucí a budou diskutovány cíle a výstupy projektu. K ukončení roční fáze projektu budou zorganizovány semináře, kde budou společné poznatky získané během roční zkušenosti prezentovány vedení obou institucí, inspektorům, kontrolním pracovníkům a odborníkům ve vzdělávání. Úvodní
setkání a semináře budou zorganizovány vždy jedním z regionálních inspektorátů, který bude do projektu zapojen.
Studijní materiály a podklady k inspekční činnosti, získané během projektu, budou dostupné v knihovně
a na intranetu ČŠI a ŠŠI.

V. CÍLE PROJEKTU
Cíle projektu Spolupráce ČŠI a ŠŠI: Porovnání nástrojů inspekční činnosti jsou tři. Prvním je prakticky
popsat inspekční činnosti partnerské instituce. Druhým cílem je posoudit rozdíly a identifikovat
silné, slabé stránky a příležitosti ke zlepšování obou institucí a jejich činnosti. Třetím cílem je seznámit školní inspektory a vedoucí pracovníky ČŠI a ŠŠI se získanými poznatky, příklady dobré praxe
a dílčími výstupy projektu. Doporučením je maximálně využít nulové jazykové bariéry a s koordinační
pomocí ústředí ČŠI a ŠŠI přenechat vedení projektu regionálním inspektorátům v České republice a školským inspekčním centrům na Slovensku, aby do projektu mohla být zapojena široká skupina ŠI.

VI. VÝSTUPY
Výstupy projektu Spolupráce ČŠI a ŠŠI: Porovnání nástrojů inspekční činnosti budou dva. Prvním výstupem
bude odborná studie, která popíše inspekční činnosti partnerské instituce, posoudí rozdíly v jednotlivých
systémech a SWOT analýzou identifikuje silné a slabé stránky a příležitosti ke zlepšování obou institucí
(první a druhý cíl). Druhým výstupem budou odborné semináře organizované v regionech, jejichž
hlavním tématem budou dílčí poznatky získané během spolupráce. Na seminářích získají informace
školní inspektoři a vedení obou institucí (třetí cíl).

VII. ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNOSTI
Příhraniční spolupráce nabízí jedinečnou možnost vlastí sebereflexe, nabízí možnost vhledu do jiného
systému, a to díky regionální poloze a nulové jazykové bariéře za nízké finanční náklady. Inspektoři
budou mít jedinečnou příležitost prezentovat práci ČŠI v zahraničí a zároveň během stáží a seminářů
budou čerpat nové poznatky, jež jsou pro každého zaměstnance velkým osobním přínosem.
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VIII. POPIS CÍLOVÉ SKUPINY
Školní inspektoři České školní inspekce a Štátné školskej inšpekce Slovenské republiky.

IX. ZAPOJENÍ A MOTIVACE CÍLOVÉ SKUPINY
Každý inspektor získá nové poznatky ve svém oboru, které budou po analýze využity při práci ČŠI a ŠŠI.
Motivací je vzdělávání se a posílení vlastních dovedností. Cílová skupina získá informace ke vzdělávání
žáků se SVP a žáků sociálně znevýhodněných. K projektu patří také účast na aktuálních akcích pořádaných druhou stranou (semináře, konference, vzdělávací a kulturní akce), o kterých veřejnost nebývá
informována.
Ze zahraničních pracovních cest a přijetí zahraniční delegace bude každý účastník odevzdávat zprávu
svému nadřízenému a ústředí ČŠI. Jednotlivé poznatky bude prezentovat kolegům na regionálních poradách.
Přidaná hodnota projektu:
Podobné projekty jsou přínosem nejen pro zúčastněné zaměstnance, ale také pro organizaci jako celek.
Tento projekt je jedinečný ve značné podobnosti školských systémů partnerů. V tomto projektu „odpadne“
vzájemné představování a pochopení pravidel ve školství a účastníci se budou věnovat ryze praktické části
projektu, zaměřené na kvalitní výstupy. Naprostou výhodou projektu je téměř nulová jazyková bariéra zúčastněných stran. ŠI budou mít možnost prostudovat veškeré poskytnuté materiály, a to bez zdlouhavých
překladů. Zároveň při návštěvě škol se v rámci stínování nebo stáže plně zapojí do inspekční činnosti, včetně rozhovoru se žáky a zaměstnanci škol.

X. PUBLICITA
O projektu bude informována široká veřejnost prostřednictvím webových stránek ČŠI (www.csicr.cz) a webových stránek Štátné školskej inšpekcie (www.ssiba.sk). K jednotlivým fázím budou pravidelně vycházet tiskové zprávy, které budou na stránkách umístěny. Další informace k projektu budou dostupné na intranetu ČŠI a ŠŠI, o projektu bude informovat Inspektrum, interní bulletin ČŠI. Poznatky a získané materiály
budou prezentovány na některém z workshopů SICI, kterých se vždy zúčastní zástupci inspektorátů
členských států SICI. Čeští a slovenští inspektoři budou dále o projektu informování v podobě prezentací
na regionálních poradách ČŠI a ŠŠI.

XI. NÁVRH HARMONOGRAMU 2014/2015
Úvodní seminář
Program:
schválení a podpis projektu, účast vedení ČŠI a ŠŠI, představení týmu
Místo: 		
Brno
Termín:
prosinec 2014, dvoudenní seminář
Finance:
10 000 Kč (358 €) z prostředků ČŠI
		
30 000 Kč (1 070 €) z prostředků ŠŠI
1. stáž (stínování)
Program:
čeští ŠI na Slovensku
Místo: 		
Žilina
Termín:
únor 2015, třídenní návštěva
Finance:
40 000 Kč (1 400 €) z prostředků ČŠI
		
15 000 Kč (536 €) z prostředků ŠŠI
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2. stáž (stínování)
Program:
slovenští ŠI v Česku
Místo: 		
Zlín, 3 denní návštěva
Termín:
březen 2015
Finance:
15 000 Kč (536 €) z prostředků ČŠI
		
40 000 Kč (1 430 €) z prostředků ŠŠI
3. stáž (stínování)
Program:
čeští ŠI na Slovensku
Místo: 		
Trenčín, 3 denní návštěva
Termín:
květen 2015
Finance:
40 000 Kč (1 430 €) z prostředků ČŠI
		
15 000 Kč (536 €) z prostředků ŠŠI
4. stáž (stínování)
Program:
slovenští ŠI v Česku
Místo: 		
Brno (Zlín)
Termín:
říjen 2015, 3 denní návštěva
Finance:
15 000 Kč (536 €) z prostředků ČŠI
		
40 000 Kč (1 430 €) z prostředků ŠŠI
Seminář k roční spolupráci 2015
Program:
prezentace získaných poznatků, účast vedení ČŠI a ŠŠI, pozvaných odborníků ve vzdělávání a dalších ŠI
Místo: 		
Bratislava
Termín:
listopad 2015, dvoudenní seminář
Finance:
30 000 Kč (715 €) z prostředků ČŠI
		
10 000 Kč (1 050 €) z prostředků ŠŠI

XII. NÁVRH HARMONOGRAMU 2015/2016
Setkání k druhé fázi projektu
Program:
návrh a struktura odborné studie
Místo: 		
Brno
Termín:
leden 2016, denní seminář
Finance:
5 000 Kč (180 €) z prostředků ČŠI
		
10 000 Kč (360 €) z prostředků ŠŠI
Elektronická komunikace týmu k závěrečné studii
Termín:
leden 2016 – červen 2016
Pracovní setkání týmu
Program:
práce na závěrečné studii, návštěva odborných institucí
Termín:
červen 2016, dvoudenní návštěva
Místo: 		
Žilina, Trenčín
Finance:
30 000 Kč (1 070 €) z prostředků ČŠI
		
10 000 Kč (360 €) z prostředků ŠŠI
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Elektronická komunikace týmu k závěrečné studii
Termín:
červenec 2016 - prosinec 2016
Seminář k ukončení projektu
Program:
představení hlavních zjištění a závěrů studie, možnosti další spolupráce
Místo: 		
Praha
Termín:
prosinec 2016, dvoudenní seminář
Finance:
15 000 Kč (536 €) z prostředků ČŠI
		
30 000 Kč (1 070 €) z prostředků ŠŠI

XIII. PODPISY PARTNERŮ PROJEKTU
Podpisem projektu Spolupráce ČŠI a ŠŠI: Porovnání nástrojů inspekční činnosti obě strany stvrzují spolupráci popsanou v předložené dokumentaci.

V ............................... dne ..............................
Jménem ČŠI						

V ............................... dne ..............................
Jménem ŠŠI

Mgr. Tomáš Zatloukal						Mgr. Jozef Javorek
ústřední školní inspektor					
hlavný školský inšpektor
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