Nejde o to nachytat ředitele na švestkách

Mnoho nového přinášejí novely školských zákonů České školní inspekci. Jak se to projeví v organizaci a provádění inspekcí na školách, jsme se zeptali ústředního školního inspektora Mgr. Petra Roupce.

Jaké změny přinášejí novely školských zákonů České školní inspekci?

Nejvýznamnější změnou je, že inspekce nemá být zaměřena jen na kontrolu, ale i na zjišťování a hodnocení činností, kterými se škola zabývá. Kontrolní činnost pak je výkonem státní kontroly. V novele je také přesněji definováno, co má být inspekčním výstupem. Je to "Inspekční zpráva", která bude veřejně přístupná.

Posuzování činnosti škol není jednoduché. Jak se budete snažit předejít subjektivnosti pohledů jednotlivých inspektorů?

Hodnocení činností se týká řady jevů a procesů, které jsou normativními prostředky obtížně měřitelné. Ani didaktické testování žáků nemůže být jediným samospasitelným kritériem hodnocení kvalit školy. Proto je třeba spoléhat na zkušenost toho, kdo inspekci provádí, na jeho průpravu, odbornost. Je třeba dosáhnout toho, aby inspekční výstupy byly srovnatelné. To nás donutilo urychleně dopracovat metodiku inspekční činnosti, která se má stát základním pracovním nástrojem ČŠI, ale hlavně dokumentem veřejným, aby každý ředitel věděl, podle jakých kritérií bude hodnocen a mohl se na to připravit. Nejde přece o to nachytat ředitele na švestkách, ale dosáhnout nápravy stavu. Dokument bude postupně uveřejněn v Učitelských novinách.

Je vůbec možné zajistit, aby inspekční zprávy byly srovnatelné?

Vypracovali jsme jednotnou metodiku inspekční práce, která je využitelná při většině inspekčních činností. Uvedený dokument má několik základních kapitol. V souladu se zákonem si všímají všech hlavních oblastí, které charakterizují práci školy a její výsledky (základní data o škole, vzdělávací program, podmínky pro realizaci vzdělávací činnosti, průběh vzdělávání a jeho výsledky). Hodnocení jevů je založeno na vypracovaném systému indikátorů, které charakterizují silná a slabá místa školy. Vedle dalších vypracovaných evaluačních nástrojů, které mají inspektoři k dispozici, je důležitý i výcvik v jejich užití. V letošním roce absolvovala většina inspektorů takové základní inspekční školení a výcvik.

Práce podle uvedené metodiky sice nezmenšuje nutné nároky na odbornost a pedagogickou zkušenost inspektora, spíš naopak, nicméně omezuje na přijatelnou míru vliv subjektivismu a zajišťuje, aby všechny inspektované školy byly posuzovány podle stejných základních pravidel.

Jak bude vypadat vlastní průběh inspekce v hodině? Čeho si bude inspektor všímat, co vlastně bude hodnotit?

Již jsem se zmínil o možném nebezpečí, že kapitola, která se týká výsledků vzdělávání, může být nesprávně pochopena jen jako výkonové testování žáků. Didaktické testy jsou samozřejmě důležitým evaluačním nástrojem. Stejně důležitým indikátorem kvality vzdělávání je kvalita pedagogické práce učitele, jeho vztah k žákům a naopak, realizace cílů vzdělávání vzhledem ke vzdělávacímu programu a podobně. Rozhodně teď nemám na mysli popis struktury hodiny, jako to bylo dříve zvykem. Školní inspektor by měl v hodině vnímat a hodnotit úroveň komunikace učitele se žáky, motivaci, organizaci výuky vzhledem k cílům, hodnotící zpětné vazby, organizaci výchovně vzdělávacího prostředí a řadu dalších skutečně významných aspektů, které kvalitu výsledků vzdělávání především ovlivňují.

Hledali jste někde vzory nebo inspiraci?

Již před dvěma lety, v rámci prací na základním koncepčním materiálu o činnosti a úkolech školní inspekce, jsme prostudovali dostupné zkušenosti řady států Evropy i USA s výkonem školní inspekce. Zajímavý byl již ten poznatek, že hledání nových přístupů a transformace školní inspekce z orgánu ryze kontrolního k instituci zabývající se evaluací kvality vzdělávání je problém takřka globální. Někteří z kolegů absolvovali pracovní stáže v Anglii a Belgii, ČŠI byla zastoupena i na konferenci OECD zaměřené na evaluaci, při vzdělávání školních inspektorů působili lektorsky i někteří zahraniční kolegové. Takových a podobných akcí zaměřených na využití zahraničních zkušeností byla celá řada a některé další se připravují. Spíš než na hledání vzorů však byly a jsou zaměřeny na hledání inspirací. Na základě všech získaných zkušeností a jejich ověřování v našich podmínkách, na kterém se podílela velká část školních inspektorů, jsme dospěli k vypracování vlastního pojetí výkonu školní inspekce.Ten sice reflektuje všechny pozitivní zkušenosti, ale odráží i tradice našeho školství, vlastní zkušenosti a možnosti.

Osobně se domnívám, že nejen díky úseku metodiky ústředí ČŠI a účinné pomoci řady kolegů, kteří se na přípravě a realizaci projektu metodiky inspekční činnosti podíleli, ale i díky mimořádnému nasazení všech více než 150 školních inspektorů, kteří se v závěru loňského školního roku podíleli na pilotním ověřování, byl odveden kus dobré práce.

Zatím jsme hovořili o inspekční činnosti obecně a zabývali se především postupem při inspekci, kterou nazýváte komplexní. Jaké budou další druhy inspekce?

Kromě komplexních inspekcí, jejichž výsledkem je "Inspekční zpráva", počítáme s dalšími dvěma základními formami. Důvodem nejsou jen omezené kapacitní možnosti, ale i důvody praktické, funkční a takové, které souvisí s efektivitou výsledků inspekční práce.

Na některých konkrétních školách se budeme zabývat jen určitým výsekem činnosti (tematické inspekce). Kromě toho budou inspekce orientační s cílem jednoduché kontroly a hodnocení oblastí činnosti školy. V rámci takových inspekcí bude prováděno i šetření velké části podnětů, stížností a kontrol, realizace a účinnosti opatření přijatých na základě předchozí inspekce. V souhrnu všech těchto typů inspekce bychom měli za školní rok navštívit velkou část škol. Už letos se nám podařilo i v omezených podmínkách navštívit 9 500 škol, což není málo.

Máte pro to připraven nějaký "jízdní řád"?

Existuje přesný harmonogram úkolů a činností, které musí být v nejbližším období realizovány. Jednotlivé kroky, úkoly a jejich vyhodnocení jsou diskutovány na pravidelných poradách vrchních školních inspektorů. O definitivní podobě inspekční činnosti bylo rozhodnuto až koncem prázdnin. Proto všechny nutné přípravné práce probíhaly v časovém stresu a ještě nějakou dobu budeme muset být schopni plnit vždy několik úkolů současně.

Je pochopitelné, že vedle metodiky činnosti bylo nutné přesně rozhodnout i o organizaci výkonu inspekce. Do nového školního roku vstoupila inspekce jinak organizovaná – bylo rozhodnuto o Organizačním řádu, jehož neexistence působila v minulosti značné obtíže. Inspekční činnost se teď řídí jasnými pravidly, řada výkonných kompetencí byla od října posunuta na inspektoráty, kterým podléhá vždy několik okresních pracovišť, činnost může být plánovitá, aniž je opomenuta možnost operativního inspekčního působení a kompetence i zodpovědnost jsou jasně stanoveny.

Současně s organizačním řádem byl vypracován plán hlavních úkolů a inspekční činnosti. Již v měsíci říjnu byla inspekční práce naplánována v duchu nových pravidel hry a prvním desítkám vybraných škol byl zaslán dopis s informací o termínu komplexní inspekce, které budou zahájeny v listopadu.
Asi nemá smysl vypočítávat všechny další akce a termínované úkoly, které musíme v krátkém čase zvládnout. Uvědomuji si, že především vrchní školní inspektoři, ale i všichni ostatní teď pracují na hranici možností. Ten počáteční nápor však musíme vydržet. Koncem kalendářního roku provedeme první zásadnější bilanci. To bude velmi důležitý mezník, který může o mnohém rozhodnout.

A ještě jedna důležitá okolnost, která jen zdánlivě nesouvisí s "jízdním řádem" školní inspekce. Působení školní inspekce není samoúčelné a není jediným orgánem státní správy ve školství. Velmi důležité je nastavení takového systému výkonu státní správy, ve kterém jsou její jednotlivé součásti vyladěny na vzájemně rezonující frekvenci. Proto jsme se s dr. Křížem, vrchním ředitelem správy regionálního školství, zabývali i tímto problémem. Předběžně jsme dohodli některé vzájemně prospěšné možnosti, například společných setkání reprezentantů inspekce a školských úřadů. Jistě by tak bylo lze potlačit některé dosavadní zbytečně disharmonické tóny, které v minulosti neprospěly nikomu. Především však nebyly ku prospěchu školám.

Důležité je, že se postupně začínají zlepšovat i materiální podmínky pro vlastní práci a postupně se normalizuje i zjitřená pracovní atmosféra, která tak rozsáhlé změny musela nutně provázet. Rovněž první informace vrchních školních inspektorů vypovídají o pozitivních změnách a o schopnosti inspektorátů zvládat první nápor nových a obtížných úkolů. Především proto, přes všechen stres a tušení problémů, jsem optimisticky naladěn. Věřím, že jsme na dobré cestě a že jsme schopni po ní jít.
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