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Školským zákonem (zákon č. 561/2004 Sb.) 
byla českým školám poprvé v historii udělena 
povinnost realizovat vlastní hodnocení, zpra-
covávat zprávu o něm, vést ji jako povinnou 
dokumentaci školy a předkládat ji České škol-
ní inspekci. Tato skutečnost je na jednu stra-
nu z vnějšku povinně vynucovanou změnou 
v práci škol, tedy z podstaty změnou nepří-
jemnou, na stranu druhou je jasným signálem 
a přiznáním, že kvalitu školy nejlépe znají 
ti, kteří o ni každodenně pečují. Tato důvěra 
v péči o kvalitu ze strany škol samotných se 
přirozeně nemohla objevit v době utaženého 
a přísně z vnějšku centrálně kontrolovaného 
systému před rokem 1989 tak, jako v zemích 
s delší tradicí demokracie a s větší autono-
mií škol. Diskuse v 90. letech minulého století 
o tom, jak v nových podmínkách zajistit kvalitu 
vzdělávacího systému, vyústily v roce 2001 ve 

vznik strategického dokumentu Národní pro-
gram rozvoje vzdělávání v České republice 
(Bílá kniha). V Bílé knize byla pojmenována 
potřeba přenést zajištění kvality škol včetně 
její kontroly na školy samotné a následně byla 
uzákoněna ve zmíněném školském zákoně.

Správně by s požadavky na školy měla para-
lelně přicházet i nabídka pomoci ze strany 
státu. To se v tomto případě, jako i v někte-
rých jiných oblastech školství, nestalo. Ale-
spoň upřesnění, co má vlastní hodnocení 
školy obnášet, a velmi rámcové požadavky 
na její realizaci byly upřesněny ve vyhlášce 
č. 15/2005 Sb. a nově upraveny vyhláškou 
č. 225/2009 Sb. (blíže viz rubrika Zastávka 
s legislativou). Určitou dílčí pomoc ze strany 
státu nabídl Výzkumný ústav pedagogický 
prostřednictvím metodického portálu www.
rvp.cz, Národní institut dalšího vzdělávání 
v rámci kurzů pro koordinátory ŠVP a zříze-
ním konzultačních center, Cermat nabízel 
testování žáků v 5. a 9. třídě a odpovídajících 
ročnících víceletých gymnázií, tu a tam se 
objevil projekt na úrovni krajů, který se snažil 
omezenému počtu škol s daným problémem 
pomoci. Dále se výběrové nabídky pomoci 
chopily některé soukromé společnosti.

 hlavní trasa

Chválozpěv

Splácení tohoto dluhu vůči školám přichází 
s projektem Cesta ke kvalitě, plným názvem 
AUTOEVALUACE − Vytváření systému a pod-
pora škol v oblasti vlastního hodnocení aneb 
Cesta ke kvalitě. Ačkoliv se k nám dostáva-
jí ohlasy, že takový projekt zde měl být už 
dávno, domníváme se, že stále není pozdě. 
Ukazuje se nám to ať už ve výzkumu, který 
realizoval NIDV v roce 2007 a prezentoval ve 
Sborníku národního projektu Koordinátor, tak 
z aktuálních výsledků dotazníkového šetře-
ní v rámci projektu Cesta ke kvalitě. I v roce 
2009, přesněji v období od června do září 
2009, se vyjádřilo přibližně 60 % ředitelů, 
že nemají dostatečné znalosti k tomu, aby 
mohli autoevaluaci realizovat tak, jak by si 
představovali. Odpovědi jsme získali celkem 
z 531 škol. Jak jsou na tom školy, které na 
náš dotazník nereagovaly, se lze jen domní-
vat. Současně si uvědomujeme, že existují 
školy, kde autoevaluaci provádějí již několik 
let a kde nepotřebovali čekat na to, až pro 
ně bude formulována legislativní povinnost. 
Realizují ji čistě z toho důvodu, že ji chápou 
jako smysluplnou činnost, bez které si nedo-
kážou představit zkvalitňování práce školy 
(více než 60 % škol v našem výzkumu). Více 
o výsledcích tohoto výzkumu v článku Lucie 
Procházkové Co jsme se od vás dozvěděli 
z dotazníků.

Použil jsem slovo autoevalua-
ce, které někteří nesou s neli-
bostí jako cizí slovo zanášející 
zmatek do toho, co školy mají 

dělat podle požadavků zákona a vyhlášky. 
V rámcových vzdělávacích programech je 
pojem autoevaluace také použit. V rámci pro-
jektu, a jsem přesvědčen o tom, že zejména 
pro potřeby škol, lze pojmy autoevaluace 
a vlastní hodnocení škol pokládat za syno-
nyma, i když teoretici mohou mezi nimi hle-
dat určité významové nuance. V projektu je 
pojem autoevaluace používán ve významu 
vlastního hodnocení školy hlavně z důvodů 
kratšího vyjadřování. Projekt nese zkráce-
ný název „Cesta ke kvalitě“, vyhýbá se jak 
dlouhému termínu „vlastní hodnocení školy“, 
tak veřejnosti nesrozumitelné a těžko vyslo-
vitelné „autoevaluaci“. Současně tak název 
projektu poukazuje na hlavní smysl veške-
rých autoevaluačních aktivit. Blíže se k těmto 
pojmům krátce vrátíme v Terminologickém 
okénku.

V projektu Cesta ke kvalitě respektujeme 
to, že jsou školy ve vlastním hodnocení jak 
zkušené, tak víceméně bezradné, školy jak 
s pozitivním vztahem k němu, tak se vzta-
hem negativním, plným obav ze zneužití 
vlastních zjištění. Projekt nabízí příležitosti 
pro všechny takovéto školy. Všem budou 
časem nabídnuty ověřené nástroje využitel-
né v rámci autoevaluace, všechny se budou 

moci zapojit do jejich ověřování, a tím pro 
sebe něco vytěžit. Již nyní jsou na webo-
vých stránkách projektu nabídnuty k ověření 
např. nástroj pro stanovování priorit školy (viz 
o něm více i v tomto bulletinu v článku Dobrá 
škola), dotazník výkonové motivace žáků či 
dotazník zjišťování postojů žáků. Některým 
školám, které mají co nabídnout a rády se 
o své zkušenosti podělí, byla dána příležitost 
vystoupit v rámci krajských konferencí pro-
jektu, stejně tak budou vítány jejich zkuše-
nosti v rámci workshopů nebo i vzájemných 
návštěv škol a vzájemného posuzování auto-
evaluačních procesů v rámci tzv. peer review. 
Z posledně jmenovaných aktivit budou při-
rozeně těžit i školy méně zkušené, možná 
někdy i skeptické. Zejména jim projekt nabízí 
účast zástupce školy v pilotáži vzdělávacího 
programu Koordinátor autoevaluace nebo 
pomoc terénního poradce či již fungující tele-
fonické a e-mailové poradenství.

Bohužel možnosti projektu nejsou takové, aby 
během tří let jeho řešení plně uspokojil potře-
by všech škol v České republice ve všech 
jmenovaných směrech. Projekt myslí na MŠ 
speciální, ZŠ, SŠ, ZUŠ, konzervatoře i jazy-
kové školy s právem státní jazykové zkoušky, 
tedy všechny školy, na které mohou být zací-
leny aktivity operačního programu Vzdělává-
ní pro konkurenceschopnost.

Projekt samozřejmě nemůže vyřešit případ-
nou neochotu kolegů ve sboru podílet se na 
autoevaluačních procesech a nastavit za 
školu systém autoevaluace tak, aby byl na 
škole alespoň s odstupem času vnímán jako 
užitečný a smysluplný. To je v rukou ředite-
le školy, případně toho, kdo bude na škole 
pověřen koordinací autoevaluačních aktivit. 
Projekt se však snaží právě těmto lidem 
nabídnout různé varianty pomoci. Přirozeně 
tak, aby to také vyhovovalo aktuálně platným 
legislativním požadavkům. Některé výstupy 
projektu, které průběžně vzniknou do jara 
2012, budou trvale k užitku škol na webových 
stránkách www.ae.nuov.cz. 

Číslo bulletinu, které právě držíte v rukou, 
se ve větší míře zaměřuje na pojem hodnota 
(v Bezpečném průvodci z terminologického 
hlediska, v Oáze z pohledu dětí, ve Stopařo-
vě průvodci vám nabízíme evaluační nástroj 
Dobrá škola, který má pomoci s ujasněním 
si priorit a vizí školy, tedy podnítit ve škole 
diskusi o hodnotách). Toto zaměření prvního 
čísla je logické, bez ujasnění hodnot v rámci 
školy a bez společné péče o ně by veške-
ré autoevaluační činnosti postrádaly smysl. 
Společně sdílené vize a konkrétní priority 
jsou vyjádřením hodnot, u kterých musí plá-
nování vlastního hodnocení začít a průběžně 
se k nim zase vracet.

Martin Chvál


