Autoevaluace školy
ýasové rozvržení autoevaluaþní þinnosti
x
x
x
x
x
x
x
x

ZáĜí – posouzení práce školy širším vedením podle stanovených kritérií – viz dále oblasti, cíle a kritéria autoevaluace,
vyhodnocení a zapracování nových cílĤ a kritérií do roþního plánu práce
Listopad – srovnávací testy SCIO – 9. roþník
Leden – vyhodnocení srovnávacích testĤ SCIO v 9. roþnících
Leden – bĜezen – srovnávací testy CERMAT – 5. a 9. roþník
Duben – kvČtem – vyhodnocení srovnávacích testĤ CERMAT a výsledkĤ pĜijímacího Ĝízení na stĜední školy
ýerven – realizace dlouhodobých opatĜení (uþební plány, úvazky, volitelné pĜedmČty)
ýervenec – zpracování výsledkĤ práce školy do výroþní zprávy o þinnosti školy
V prĤbČhu školního roku – nepravidelnČ - podle aktuální situace – dotazníky pro uþitele, rodiþe, žáky, popĜípadČ získávání
informací prostĜednictvím rĤzných aktivit v prĤbČhu vzdČlávacích semináĜĤ pedagogických pracovníkĤ školy, hospitaþní
þinnost

Oblasti, cíle a kritéria autoevaluace
I.

II.

III.
IV.

Podmínky ke vzdČlávání
1. VnČjší podmínky
2. VnitĜní podmínky
a) Personální oblast
b) MateriálnČ technické podmínky
PrĤbČh vzdČlávání
1. Individualizace ve výuce
2. Klima školy
3. Metody a formy práce
Spolupráce školy s rodiþi
Výsledky vzdČlávání žákĤ
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I. Podmínky ke vzdČlávání
1. VnČjší podmínky
OBLAST
VnČjší
podmínky

KRITÉRIUM

INDIKÁTOR

NÁSTROJE

ýAS

ODPOVċDNÁ
OSOBA

 je založena funkþní Školská
rada, rodiþe žákĤ jsou þleny
funkþního sdružení rodiþĤ

 Školská rada se schází
minimálnČ 3 krát roþnČ na
spoleþné schĤzce se zástupci
Spoleþnosti pĜátel školy a
zástupci vedení školy

 Zápis z jednání

 Minimál
nČ tĜikrát
roþnČ

Vedení
školy,
zástupci pedagogĤ
ve školské radČ

 Se Školskou radou a zástupci  Zápis z jednání
Spoleþnosti pĜátel školy jsou
projednány všechny dĤležité
a strategické dokumenty školy
(ŠVP, školní Ĝád, klasifikaþní
Ĝád, výroþní zpráva a další),
jsou brány v potaz jejich
pĜipomínky a námČty

 Minimál
nČ tĜikrát
roþnČ

Vedení
školy,
zástupci pedagogĤ
ve školské radČ

 prĤbČžnČ

OdpovČdnost
za
þerpání
a
vyúþtování
jednotlivých kapitol
je dána plánem
þerpání rozpoþtu

 Škola þerpá z rozpoþtu
Spoleþnosti pĜátel na akce
školy
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 Plán þerpání
rozpoþtu,
hodnocení þerpání
rozpoþtu
Spoleþnosti pĜátel

Školní vzdČlávací program

 škola se prezentuje na
veĜejnosti

 Škola se minimálnČ tĜi krát za
rok reprezentuje v místním
tisku

 VýstĜižky z tisku

 Minimál
nČ tĜikrát
roþnČ

 Pracovníci školy aktualizují
webové stránky minimálnČ
jedenkrát za 14dní

 Sledování a
vyhodnocování
webových stránek
školy

 PrĤbČžnČ Správce ICT
Všichni
zamČstnanci školy

 Výtisk školního
þasopisu

 Minimál
nČ tĜikrát
roþnČ

TU, vyuþující ýJ
správce ICT,

 Dokumentace akcí
(fotografie, þlánky
na webu)

 Akce
v plánova
ných
termínech
dle
roþního
plánu

Za každou akci jsou
odpovČdné osoby
dané roþním
plánem školy,
mČsíþními plány

Vedení školy

 Polovina uþitelského sboru
pĜispívá na webové stránky
 Každý tĜídní uþitel vloží na
webové stránky minimálnČ
jednu zprávu o své tĜídČ jeden
krát za pololetí
 Vyjdou za rok minimálnČ 3
þísla školního þasopisu

 škola spolupracuje s
 Škola uspoĜádá sportovní
mateĜskými školami v regionu
dopoledne pro MŠ
 Ve škole se uskuteþní dvakrát
za rok návštČva dČtí ze školky
Rumunská
ZŠ Pardubice – Studánka
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 Leták pro rodiþe
pĜedškolákĤ,
dokumentace

Školní vzdČlávací program

 Zástupci školy se zúþastní
schĤzky pro rodiþe minimálnČ
ve 3 blízkých školkách

 Roþní plán práce,
mČsíþní plány
práce

 Bude vytvoĜen leták pro
rodiþe pĜedškolákĤ o
aktivitách školy

školy,
další
spolupráce
prĤbČžnČ
celoroþnČ

 ProbČhne Den otevĜených
dveĜí, pozvánka bude
doruþena do všech blízkých
škol
 Škola pomĤže školce
Rumunská v organizaci akcí
Mikulášská nadílka, DČtský
den a na požádání i další
 škola spolupracuje se
stĜedními školami v regionu,
ÚP

 ProbČhne schĤzka pro rodiþe
vycházejících žákĤ se
zástupci stĜedních škol a ÚP

 Prezenþní listina
akce

 škola spolupracuje s
institucemi PPP, SPC

 Ve škole jedno odpoledne
v mČsíci pĤsobí psycholog –
zamČstnanec PPP

 Rozpis
konzultaþních hodin  Celoroþn
školního
Č
psychologa na
pĤlrok þi rok
 Rozpis schĤzek VP
v PPP

 Výchovní poradci se
zúþastĖují mČsíþních setkání
výchovných poradcĤ
organizovaných PPP
ZŠ Pardubice – Studánka
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 Listopad

Výchovný poradce

Výchovní poradci,
vyuþující zdravotnČ
znevýhodnČných
žákĤ

Školní vzdČlávací program

 Pravidelné hospitace
pracovníkĤ PPP a SPC ve
tĜídách u žákĤ se zdravotním
znevýhodnČním

 Hospitaþní zápisy
pracovníkĤ PPPa
SPC ve škole,
zápisy z jednání

2. VnitĜní podmínky
a) Personální oblast
OBLAST

KRITÉRIUM

INDIKÁTOR

NÁSTROJE

ýAS

ODPOVċDNÁ
OSOBA

Pedagogiþtí
pracovníci
školy

 pedagogiþtí pracovní se
vzájemnČ respektují a tím
vytváĜejí pozitivní klima
školy

 pracovníci školy se úþastní
kolektivních vzdČlávacích
akcí nejménČ 2x roþnČ
s minimálnČ 80% úþastí
 uþitelé I. i II. stupnČ vzájemnČ
spolupracují na jednotlivých
projektech a integrované
výuce
 uþitelé se neformálnČ
scházejí ve svém volném
þase minimálnČ 2x roþnČ a
utužují tak pĜátelské vztahy
v kolektivu
 uþitelé se minimálnČ 1x
roþnČ vzájemnČ navštČvují ve

 prezenþní listina

 Minimál
nČ
dvakrát
roþnČ
 prĤbČžnČ

Vedení školy
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 tĜídní kniha,
hospitace,
dokumentace¨

Všichni vyuþující

 2x roþnČ
 fotodokumentace
prezenþní listina
akcí hrazených z
FKSP
 zápis v tĜídní knize

 1x roþnČ

Všichni vyuþující

Školní vzdČlávací program

vyuþovacích hodinách
v pĜíbuzných nebo stejných
oborech, budoucí tĜídní
uþitelé v 6. roþnících vykonají
minimálnČ 2 hospitace ve
tĜídČ, jejíž tĜídními budou
 všichni pedagogiþtí
pracovníci školy vytváĜejí
pozitivní obraz školy,
podílejí se na jejím rozvoji a
smČĜování

 uþitelé zlepšují kvalitu své
práce dalším vzdČláváním

 vedení školy pravidelnou
kontrolní þinností smČĜuje
ke zlepšování kvality
výukového procesu
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 pedagogiþtí pracovníci jsou
prĤbČžnČ seznamování
s plány vedení školy a mají
prostor se k nim vyjádĜit
 vedení školy podporuje
inovativní pĜístupy ke
vzdČlávání i mimoškolnímu
životu školy
 uþitelé jsou ke škole loajální

 zápisy z ped. rad

 4x roþnČ

 kritéria hodnocení
uþitelĤ

 1x roþnČ

 pozorování

 prĤbČžnČ

 vedení školy podporuje DVPP  kritéria hodnocení
uþitelĤ
a zavádČní poznatkĤ z nich
do života školy
 potvrzení úþasti na
 každý uþitel školy se úþastní
vzdČlávání
dalšího vzdČlávání minimálnČ
3x roþnČ

 1x roþnČ

 Ĝeditel školy a jeho zástupce
minimálnČ 2x roþnČ provedou
hospitaci jednotlivých uþitelĤ
dle pĜedem stanovených
kritérií a v následné
konzultaci si stanoví další cíle
v práci pedagogĤ
 Ĝeditel školy zveĜejní na

 zápisy z hospitací a
následných
konzultací

 1x roþnČ

 plán hospitací

 2x roþnČ
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Všichni pedagogiþtí
pracovníci

 1x roþnČ

Vedení školy

Školní vzdČlávací program

zaþátku pololetí plán
hospitací
 uþitelé dle svých potĜeb zvou
þleny vedení školy minimálnČ
1x roþnČ na hospitaci
 vedení školy zajišĢuje
smČĜování školy v souladu
s moderními poznatky
v oblasti školství a zajišĢuje
bezproblémový chod školy

 vedení školy se stará o
sociální potĜeby pracovníkĤ
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 tok informací ve smČru od
vedení školy smČrem
k uþitelĤm zajistí vedení školy
prostĜednictvím e-mailu,
vývČsky ve sborovnČ školy a
písemných materiálĤ
 vedení školy zajišĢuje finanþní
prostĜedky k chodu školy ze
státní dotace, grantĤ a
sponzorských darĤ
 všichni zamČstnanci jsou
jedenkrát roþnČ seznámeni s
pravidly þerpání rozpoþtu
fondu FKSP – je umožnČno
þerpání dle individuálních
potĜeb (v souladu
s vyhláškou)
 všechny kabinety jsou
vybaveny varnými konvicemi,
uþitelé mají neomezený
pĜístup ke kopírkám, PC
s pĜipojením na internet a
tiskárnám
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 zápisy z hospitací
Všichni vyuþující
 dotazníková akce

 1x roþnČ

Vedení školy

 1x roþnČ

ěŠ, správce úþtu
FKSP, pĜedseda
ZO ROH

 viz. výroþní zpráva

 pravidla þerpání
rozpoþtu FKSP
 kontrola
vybavenosti
kabinetĤ

Školní vzdČlávací program

b) Materiální podmínky
OBLAST

KRITÉRIUM

INDIKÁTOR

NÁSTROJE

ýAS

ODPOVċDNÁ
OSOBA

Materiální
podmínky

 žáci a uþitelé v maximální
míĜe využívají didaktickou
techniku a pomĤcky, které
jsou ve škole k dispozici

 poþítaþová uþebna se bČžnČ
využívá ve všech
vyuþovacích pĜedmČtech
minimálnČ 1x mČsíþnČ tam,
kde to umožĖují poþty žákĤ
ve tĜídČ a ve skupinách
 dČti v rámci studijních potĜeb
využívají poþítaþovou
uþebnu mimo vyuþování
 škola minimálnČ 2x roþnČ
doplĖuje knihy do školní
knihovny dle požadavkĤ
jednotlivých vyuþujících
 žáci II. stupnČ bČhem
alespoĖ dvou projektĤ roþnČ
využijí prezentaþní techniku

 záznam
v poþítaþové
uþebnČ

 4x roþnČ

Všichni vyuþující

 záznam
v poþítaþové
uþebnČ
 záznam v seznamu
knih knihovny

 4x roþnČ

Správce ICT

 2x roþnČ

Správce knihovny

 prezentace
elektronického
portfolia, záznam
z poþítaþové
uþebny
 pozorování,
výsledky práce s
technikou

 minimálnČ
2x roþnČ

Všichni vyuþující

 2x roþnČ

Všichni vyuþující

 pravidelná kontrola
zásob (viz. faktura)

 prĤbČžnČ

Ekonomka školy
dle písemného

 uþitelé a žáci využívají
k práci digitální fotoaparát,
videorekordér, DVD
pĜehrávaþ, televizor a CD
pĜehrávaþ
 škola zajistí uþitelĤm
materiální podmínky pro
ZŠ Pardubice – Studánka

 uþitelé mají k dispozici balicí
papíry, popisovaþe, lepidla,
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realizaci žákovských projektĤ

nĤžky, kopírovací stroj,
papíry a další potĜebný
materiál
 kmenové uþebny druhého
stupnČ budou postupnČ
vybavovány televizory, DVD
a VHS pĜehrávaþi

soupisu vedoucích
MO a PK
 kontrola
zakoupeného – viz
faktura

Vedení školy

II. PrĤbČh vzdČlávání
1. Individualizace ve výuce
OBLAST

KRITÉRIUM

INDIKÁTOR

NÁSTROJE

ýAS

ODPOVċDNÁ
OSOBA

Individualizac
e

 škola uznává individuální
potĜeby žákĤ a vychází jim
vstĜíc vytváĜením a
uzpĤsobením vzdČlávacích
zkušeností

 na základČ spolupráce
s poradenským zaĜízením
vytváĜí škola IVP pro
integrované a všichni uþitelé
je respektují a Ĝídí se jimi
 dČtem s SVPÚ škola nabízí
reedukaþní péþi

 IVP, zprávy
z kontroly
poradenských
zaĜízení

 1x roþnČ

VP, TU, všichni
vyuþující

 dokumentace
reedukaþní péþe
(tĜídní knihy)
 pozorování
(hospitace)

 prĤbČžnČ

VP, dys. asistenti

 prĤbČžnČ

Všichni vyuþující

 prĤbČžnČ

Vedení školy, TU

 uþitel respektuje individuální
uþební styly jednotlivých
žákĤ a pĜizpĤsobuje jim styl
výuky
 mimoĜádnČ nadaným žákĤm
ZŠ Pardubice – Studánka
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 IVP

Školní vzdČlávací program

škola umožĖuje na vybrané
hodiny výuku ve vyšších
roþnících na základČ IVP
 uþitel v hodnocení pracuje
s individuálním vývojem a
pokrokem jednotlivých žákĤ

 minimálnČ 4x roþnČ žáci
pracují s vlastním
sebehodnocením
 škola vytváĜí pro jednotlivé
žáky žákovská portfolia

 sebehodnocení
formou
sebehodnotících
listĤ
 žákovské portfolio

 4x roþnČ

Všichni vyuþující

 1x roþnČ

Všichni vyuþující

2. Klima školy

OBLAST

KRITÉRIUM

INDIKÁTOR

NÁSTROJE

ýAS

ODPOVċDNÁ
OSOBA

Klima školy

 pracovníci školy, žáci a
rodiþe se spoleþnČ podílejí
na Ĝízení chodu školy a
hledají a ovlivĖují cestu
jejího dalšího rozvoje

 1x mČsíþnČ se schází školní
parlament a dává podnČty
vedení školy
 minimálnČ 4x roþnČ se
schází a Rada školy
(Spoleþnost pĜátel školy) a
Školská rada, které navrhují
zmČny a dávají podnČty ke
zlepšení chodu školy
 pracovníci školy na
pravidelných mČsíþních
poradách dávají podnČty ke

 zápisy z jednání
školního
parlamentu

 1x
mČsíþnČ

Vedení školy
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 zápisy z jednání rad  minimálnČ
4x roþnČ

 zápisy z porad

 1x
mČsíþnČ

Vedení školy

Všichni vyuþující

Školní vzdČlávací program

zlepšení chodu školy
 þlenové spoleþenství
respektují pravidla školy

 žáci s uþiteli vytváĜejí
pravidla tĜídy, družiny a
spoleþných prostor školy
 vedení školy spoleþnČ se
školním parlamentem
diskutuje o pĜípadných
zmČnách ve školním Ĝádu
 rodiþe se prostĜednictvím
Rady školy podílejí na tvorbČ
školního Ĝádu

 písemné doložení
pravidel a ĜádĤ za
pĜíslušný rok

 pedagogiþtí pracovníci jdou
dČtem pĜíkladem vzájemným
respektem, spoluprací a
komunikací

 pĜi spoleþné práci s vČtší
skupinou žákĤ se vzájemnČ
respektují a spolupracují

 pozorování

 prĤbČžnČ

Všichni vyuþující

 žák má prostor ke
komunikaci s pedagogickými
pracovníky i mimo vyuþování

 uþitel je po vyuþování
v prostorách školy dČtem
k dispozici ke vzájemné
komunikaci
 všichni vyuþující druhého
stupnČ mají jednu hodinu
týdnČ vymezenu na
konzultace pro žáky

 dotazník žákĤm

 1x roþnČ

Všichni vyuþující

 seznam
konzultaþních hodin

 1x roþnČ

Vyuþující 2. stupnČ

 pozorování

 prĤbČžnČ

Všichni vyuþující

 dokumentace

 2x roþnČ

OdpovČdnost dána
roþním plánem

 žáci školy se vzájemnČ
respektují a bez ohledu na
vČk spolu komunikují a
spolupracují
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 dČti spoleþnČ tráví velké
pĜestávky ve spoleþných
venkovních prostorách školy
 žáci II. stupnČ minimálnČ 2x
roþnČ pĜipraví akci pro
830

TĜídní uþitelé
Vedení školy

Vedení školy

¨
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mladší spolužáky
 výstupy z projektĤ žáci
prezentují pĜed spolužáky
z jiných roþníkĤ minimálnČ
1x roþnČ
 výzdobu školy a názorné
pomĤcky si dČti vytváĜejí
samy

 þlenové spoleþenství si váží
spoleþného majetku
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 tĜídy a spoleþné prostory
jsou uzpĤsobeny
k vystavování žákovských
prací
 výzdoba školy žákovskými
pracemi je pravidelnČ
minimálnČ 1x za þtvrtletí
obmČĖována
 prostory školy jsou
vyzdobovány v rámci
volitelného pĜedmČtu
Výtvarná tvorba nástČnnými
malbami dČtí

 dokumentace

 1x roþnČ

 pozorování

 1x roþnČ

Vedení školy

 þtvrtletnČ

TĜídní uþitelé

 prĤbČžnČ

Vyuþující pĜedmČtu

 1x roþnČ

Všichni vyuþující

 pozorování

 pozorování

 veškeré škody jsou
 evidence
evidovány a viníkem hrazeny
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školy
OdpovČdnost dána
roþním plánem
školy
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3. Metody a formy práce
OBLAST

KRITÉRIUM

INDIKÁTOR

NÁSTROJE

ýAS

ODPOVċDNÁ
OSOBA

Metody a
formy práce

 uþitel zavádí moderní
metody a formy vyuþování

 všichni vyuþující používají
metody problémového a
konstruktivního vyuþování
(EUR, myšlenkové mapy,
metody práce s textem,
diskuzní techniky, simulaþní
techniky )
 uþitelé prĤbČžnČ využívají
aktivit kooperativního uþení

 pozorování
(hospitace)

 2x roþnČ

Všichni vyuþující

 pozorování
(hospitace)

 2x roþnČ

 uþitelé podporují uþení
v souvislostech

 na škole probíhá ITV na I.
stupni (výuka podporující
mezipĜedmČtové vztahy)
 na škole probíhá ITV (M, F,
PĜ, Ze, Ch)

 kontrola plnČní ŠVP

 1x roþnČ

Všichni vyuþující

 žáci jsou stylem výuky
vedeni ke vzájemné
spolupráci

 alespoĖ v jedné þtvrtinČ
hodin je použita skupinová
práce

 prĤbČžnČ
(hospitace, zápis
v TK)

 2x roþnČ

Všichni vyuþující

 metoda projektového
vyuþování je na I. stupni
pravidelnČ každé pololetí
minimálnČ jedenkrát
zaĜazena do výuky

 prezentace

 1x roþnČ

 na II. stupni žáci pracují

 prezentace,

 1x roþnČ

ZŠ Pardubice – Studánka
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v každém pĜedmČtu
minimálnČ 1x roþnČ metodou
projektového vyuþování
 uþitelé vytváĜejí pĜíležitosti
k neformálnímu uþení

 uþitel využívá rĤzné formy
hodnocení dle pĜedem
stanovených kritérií

ZŠ Pardubice – Studánka

dokumentace

 minimálnČ 2 žáci z každé
tĜídy od 5. roþníku jsou
zapojeni do práce školního
parlamentu

 zápisy ze školního
parlamentu

 1x roþnČ

 po vzájemné tĜídní domluvČ
se dČti ve svých kmenových
tĜídách starají o úklid,
kvČtiny, odemykání a
zamykání tĜídy, tĜídní knihu,
zavírání oken apod..

 zápisy v tĜídní knize

 2x roþnČ

 každý žák se na závČr
probraného uþebního celku
hodnotí slovnČ do
evaluaþního listu, který má
pĜedem k dispozici vþetnČ
kritérií hodnocení

 prĤbČžnČ
(hospitace)

 þtvrtletnČ

 v prĤbČhu vyuþovacích hodin  prĤbČžnČ
(hospitace)
jsou zaĜazovány krátké
sebehodnotící aktivity
pĜimČĜené vČkové skupinČ,
pĜedmČtu a þinnosti v hodinČ

 prĤbČžnČ

833

TĜídní uþitelé

Všichni vyuþující

Školní vzdČlávací program

III. Spolupráce školy s rodiþi žákĤ
OBLAST

KRITÉRIUM

INDIKÁTOR

NÁSTROJE

ýAS

ODPOVċDNÁ
OSOBA

Spolupráce
s rodinou

 rodiþe jsou pravidelnČ
seznamováni se studijními
výsledky svých dČtí
prostĜednictvím žákovské
knížky

 podpis rodiþĤ v žákovské
knížce

 žákovské knížky

 prĤbČžné
sledování,
2x za rok
vyhodnoc
ení

Všichni vyuþující,
kontrola ŽK – tĜídní
uþitelé

 škola je rodiþĤm v dobČ
vyuþování otevĜená a nabízí
rodiþĤm možnost shlédnout
metody a formy práce bČžnČ
využívané ve vyuþování

 minimálnČ jedenkrát roþnČ
den otevĜených dveĜí
 tĜikrát roþnČ konzultaþní
odpoledne pro rodiþe žákĤ
 možnost schĤzky
s kterýmkoliv vyuþujícím po
pĜedbČžné domluvČ

 pozvánka na akci,
fotodokumentace,

 2x roþnČ
vyhodnotit

Všichni vyuþující

 škola zve rodiþe na akce
poĜádané k významným
dnĤm ve školním roce

 škola poĜádá slavnostní
pasování na prvĖáþka
 škola poĜádá slavnostní
vyĜazení deváĢákĤ
 škola poĜádá akci Adventní
sobota ve škole

 dokumentace
z akcí, pozvánky na
akce

 minimálnČ
3x roþnČ

OdpovČdnost za
akce je dána
roþním plánem a
mČsíþními plány
práce školy

 škola dostateþnČ informuje
rodiþe o organizaþních
záležitostech a zmČnách
v jejím životČ

 zpravodaje
 škola vydává v prĤbČhu
školního roku 3 informaþní
zpravodaje (zahájení roku,
zhodnocení obou pololetí)
 aktuální nabídku akcí a
 www stránky školy
informací škola zveĜejĖuje na

 3x roþnČ

Vedení školy ve
spolupráci se všemi
vyuþujícími

 minimálnČ
1x

Všichni vyuþující
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svých webových stránkách

IV.

mČsíþnČ

Výsledky vzdČlávání žákĤ

OBLAST

KRITÉRIUM

INDIKÁTOR

NÁSTROJE

ýAS

ODPOVċDNÁ
OSOBA

Výsledky
vzdČlávání
žákĤ

 Na škole je malý poþet
neúspČšných –
propadajících žákĤ

 poþet žákĤ klasifikovaných
nedostateþnou na pololetním
þi závČreþném vysvČdþení
nepĜesahuje 2%
 žáci mají u všech vyuþujících
možnost konzultací a
douþování
 škola spolupracuje s PPP,
v pĜípadČ trvalého selhávání
i pĜes všechna opatĜení a
douþování a v pĜípadČ
hraniþního IQ doporuþuje i
rodiþĤm vzdČlávání dítČte
v základní škole praktické
 sleduje ve vzdČlávání posun
u žáka a ne pouhé
srovnávání s dosahováním
standardĤ
 pĜi hodnocení vyuþující
respektují zvláštnosti žákĤ
vyplývající z
diagnostikované poruchy

 zápisy
z pedagogických
rad

 2x roþnČ

Všichni vyuþující

 seznam
konzultaþních hodin

 PrĤbČžnČ

Všichni vyuþující

 zápisy z jednání
s rodiþi

 Dle
potĜeby

Všichni vyuþující

 portfolia žáka

 PrĤbČžnČ

Všichni vyuþující

 sledování
(hospitace)

 2x roþnČ

Všichni vyuþující
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 Poþet žákĤ, kteĜí jsou pĜijati
k dalšímu studiu je vysoký

 všichni žáci odcházejí do
stĜedních škol þi SOU, 75 %
žákĤ trvale odchází na obory
zakonþené maturitou
 škola zajišĢuje pĜípravu žákĤ
k pĜijímacím zkouškám na
SŠ

 pĜehled umístČní
žákĤ 9. roþníkĤ na
SŠ

 1x roþnČ

VP

 tĜídní kniha
zájmového útvaru

 prĤbČžnČ

Vyuþující M, ýJ
(pĜípadnČ F, Pě)

 Žáci školy dosahují velmi
dobrých výsledkĤ ve
standardizovaných testech

 výsledky žákĤ 5. a 9.
roþnících ve
standardizovaných testech
(SCIO, CERMAT) jsou
minimálnČ v lehkém
nadprĤmČru ve všech
oblastech

 pĜehled výsledkĤ
žákĤ ve
standardizovaných
testech

 2x roþnČ

Všichni vyuþující

 Žáci školy jsou úspČšní
v soutČžích a olympiádách

 škola se úþastní minimálnČ
75 % organizovaných
soutČží
 dle možností žákĤ dosahuje
v tČchto soutČžích velmi
dobrých výsledkĤ

 pĜehled úþastí a
umístČní
v soutČžích
 zápisy v sešitech
MO a PK

 na konci
školního
roku

Všichni vyuþující
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