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Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání 

Modifikace pro předškolní vzdělávání 

1 Koncepce a rámec školy 

Kvalitní škola ví, kam chce směřovat, a jde úspěšně za svým cílem. 

Kritéria v této oblasti kladou důraz na jasná pravidla a mechanismy, s jejichž pomocí vedení 

mateřskou školu řídí a které umožňují efektivní organizaci školy a její rozvoj. Základem 

systematického zvyšování kvality je srozumitelná vize, koncepce a formulace cílů mateřské 

školy. Klíčovou součástí cílů mateřské školy je školní vzdělávací program (dále také „ŠVP“), 

který je v souladu s odpovídajícím rámcovým vzdělávacím programem (dále také „RVP“) 

a všemi právními předpisy týkajícími se vzdělávání. Je důležité, aby vedení mateřské školy 

prostřednictvím konstruktivních vztahů a diskusí se zřizovatelem získalo nejen porozumění 

zřizovatele pro tyto vize a cíle a pro podmínky potřebné pro jejich dosažení, ale i zřizovatelovu 

identifikaci s realistickou vizí mateřské školy, její strategií a cíli. Kvalitní mateřská škola je 

organickou součástí své obce, aktivně se zapojuje do života obce. 

1.1 Mateřská škola má jasně formulovanou vizi a realistickou strategii rozvoje, které 

pedagogové sdílejí. 

Výborná úroveň 

Škola má jasně formulovanou, srozumitelnou a reálnou koncepci a strategii svého rozvoje, 

zpracované jako samostatné dokumenty. Stanovují vize a cíle, identifikují podmínky potřebné 

pro jejich dosažení, priority a kroky, které vedení a pedagogové plánují učinit pro dosažení 

vytyčených cílů v souladu se zásadami vzdělávání a s přípravou dětí na budoucnost. 

Jsou formulovány s otevřeností k trendům ve vzdělávání, společnosti a jsou v souladu 

s rozvojovými dokumenty zřizovatele. Strategie je vhodnou formou dostupná rodičům 

současných i potenciálních dětí a dalším zájemcům, škola o ní aktivně komunikuje s rodiči, 

zřizovatelem a všemi klíčovými aktéry vzdělávání a usiluje o jejich zpětnou vazbu. 

1.2 Mateřská škola má vzdělávací program (ŠVP), který vychází z vize a strategie 

rozvoje školy a je v souladu s kurikulárními dokumenty (RVP); jeho cíle jsou 

srozumitelné pro pedagogy i rodiče. 

Výborná úroveň 

ŠVP je v souladu s příslušným RVP a všemi právními předpisy týkajícími se předškolního 

vzdělávání. Je přehledný a srozumitelný pro pedagogy i pro rodiče.  

1.5 Mateřská škola spolupracuje s vnějšími partnery. 

Výborná úroveň 

Škola podporuje sounáležitost s obcí, příp. regionem, kde sídlí. Účinně spolupracuje se 

zřizovatelem a s rodiči. Aktivně využívá cíleně zaměřený program spolupráce s dalšími 

důležitými partnery (např. základní školy, další školy a významné organizace v obci). Škola 

v rámci reálných možností aktivně spolupracuje s relevantními partnery s cílem naplňování 

ŠVP (např. další školy v ČR nebo v zahraničí, pracoviště pedagogického vzdělávání), vstupuje 

do výměnných programů nebo společných projektů a efektivně využívá výsledky spolupráce 
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ke zkvalitňování činnosti školy. Škola podporuje zapojení pedagogů do národních či 

mezinárodních projektů. 

2 Pedagogické vedení školy 

Ředitel kvalitní školy je vůdčí osobností pedagogického procesu. 

Kritéria v této oblasti kladou důraz na aktivitu vedení školy. Právě přístup vedení školy v oblasti 

řízení pedagogických procesů je klíčový pro kvalitu vzdělání, které škola poskytuje. Důraz je 

na všech třech základních činnostech: realizaci opatření a jejich řízení, monitorování 

a vyhodnocování i následném přijímání opatření. Nezbytnou součástí pedagogického vedení je 

zajištění a rozvoj kvalitního pedagogického sboru. Nutným předpokladem kvalitního 

pedagogického vedení školy je vlastní profesní rozvoj členů vedení školy. 

2.1 Vedení školy aktivně řídí, pravidelně monitoruje a vyhodnocuje práci školy 

a přijímá účinná opatření. 

Výborná úroveň 

Vedení školy aktivně řídí pedagogické procesy na úrovni školy. Podněcuje pedagogický rozvoj 

školy v souladu s koncepcí rozvoje školy. Systematicky vyhodnocuje stav ve všech důležitých 

oblastech pedagogických procesů (vzdělávání), ale i v oblasti řízení školy. Systém autoevaluace 

školy je promyšlený. Procesy řízení i vyhodnocování jsou prováděny efektivně tak, aby 

vytvářely podmínky pro zkvalitňování vzdělávání každého dítěte. Vyhodnocována je i účinnost 

opatření zaváděných ke zlepšení stavu. Při řízení vedení školy respektuje všechny relevantní 

právní předpisy. 

2.3 Vedení školy 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. 

Výborná úroveň 

Vedení školy provádí systematické hodnocení práce pedagogů a poskytuje jim pravidelně 

užitečnou zpětnou vazbu k jejich práci. Na základě hodnocení plánuje spolu s pedagogy jejich 

další profesní rozvoj. Vedení školy úspěšně motivuje pedagogy k sebehodnocení 

a ke vzájemnému poskytování užitečné zpětné vazby. Aktivně a účinně podněcuje profesní 

rozvoj pedagogů rozmanitými efektivními formami a vytváří podmínky pro jejich realizaci. 

Škola cíleně podporuje rozvoj pedagogických schopností začínajících pedagogů, pro něž má 

zpracovaný účinný adaptační program. 

2.5 Vedení školy klade důraz na vlastní profesní rozvoj. 

Výborná úroveň 

Vedení školy má plán vlastního manažerského a pedagogického rozvoje, který dlouhodobě 

realizuje a který má efektivní dopad na kvalitu řízení školy. Jeho součástí jsou aktivity spojené 

s výměnou zkušeností na jiných školách podobného typu. 
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3 Kvalita pedagogického sboru 

Kvalitní školu tvoří kvalitní pedagogové. 

Kvalitní vzdělávání se odehrává především v kontaktu dětí s pedagogy. Jádrem kvalitní školy 

jsou kvalitní pedagogové – kvalifikovaní, otevření výměně zkušeností, konstruktivně 

spolupracující s kolegy a soustavně rozvíjející vlastní vzdělání, rozhled a schopnosti. 

3.1 Pedagogové jsou pro svou práci kvalifikovaní a odborně zdatní. 

Výborná úroveň 

Pedagogové splňují požadavky na odbornou kvalifikaci dle zákona; tuto odbornost, stejně jako 

další zákonné požadavky, mohou doložit příslušnými doklady. Z dostupných dokumentů je 

patrné, že svoji odbornost aktivně využívají pro vykonávání kvalitní práce s dětmi.  

3.3 Pedagogové aktivně spolupracují a poskytují si vzájemně podporu a zpětnou vazbu. 

Výborná úroveň 

Pedagogové aktivně spolupracují, efektivně si předávají poznatky, využívají i formy 

vzájemných hospitací s cílem zlepšovat kvalitu poskytovaného vzdělávání. Vzniklé problémy 

jsou systematicky řešeny. 

3.5 Pedagogové aktivně spolupracují na svém profesním rozvoji. 

Výborná úroveň 

Pedagogové svoji práci pravidelně vyhodnocují tak, aby jim byla poskytnuta účinná zpětná 

vazba ke korekci vlastní činnosti, hodnocení využívají jako východisko pro další práci. Jsou 

aktivní v přístupu ke svému profesnímu rozvoji. Pravidelně se účastní kurzů a seminářů 

k doplnění svého vzdělání a odborných dovedností. Účelně využívají i samostudia 

a rozmanitých efektivních forem sdílení zkušeností. Zajímají se o nové trendy a získané 

poznatky efektivně uplatňují ve vzdělávání.  

4 Vzdělávání 

Kvalitní vzdělávání směřující k dobrým vzdělávacím výsledkům všech dětí je základem 

kvalitní školy. 

Smyslem naplňování kritérií v oblasti vzdělávání je implementace principů vzdělávání, které 

v maximální možné míře přizpůsobují volbu vzdělávacích cílů, prostředků a metod 

individuálním schopnostem dětí. 

4.3 Pedagogové systematicky sledují vzdělávací pokrok každého dítěte a při plánování 

a realizaci vzdělávání zohledňují individuální potřeby dětí. 

Výborná úroveň 

Pedagogové systematicky provádějí pedagogickou diagnostiku, sledují a zaznamenávají vývoj, 

procesy učení a vzdělávací pokrok každého dítěte. K dalšímu pokroku v učení nabízejí dětem 

aktivity, které odpovídají jejich očekávanému nejbližšímu vývoji. 
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5 Vzdělávací výsledky 

Kvalitní škola umožňuje každému dítěti maximální rozvoj odpovídající jeho možnostem. 

Cílem pro naplňování kritérií v oblasti „vzdělávací výsledky“ je zhodnocení kvality činnosti 

školy v jedné z nejpodstatnějších funkcí každé školy – tj. dosáhnout toho, aby její absolventi byli 

vybaveni takovými znalostmi, vědomostmi a kompetencemi, které zajistí jejich úspěšnost 

v dalším vzdělávání a profesním životě a přispějí ke zvýšení kvality jejich života. Velmi důležité 

je, aby škola byla schopna systematicky zjišťovat objektivní informace o kvalitě svého 

vzdělávání, dokázala přijímat a v praxi realizovat smysluplná opatření ke zvyšování kvality 

poskytovaného vzdělávání na individuální, skupinové a školní úrovni. Nezbytným 

předpokladem pro kvalitní vzdělávání školy je schopnost zajistit, aby vzdělávací výsledky dětí 

odpovídaly požadavkům realizovaných školních vzdělávacích programů. 

5.2 Výsledky vzdělávání dětí odpovídají očekávaným výsledkům podle vzdělávacích 

programů. 

Výborná úroveň 

Pedagogickým působením naplňuje každé dítě očekávané výstupy podle vzdělávacího 

programu (RVP PV). Pedagogové systematicky vyhodnocují, zda celkové vzdělávací výsledky 

odpovídají očekávaným výstupům dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní 

vzdělávání, popřípadě konkretizovaným očekávaným výstupům. Systematicky připravují 

individualizovanou vzdělávací nabídku a stanovují si konkrétní pedagogické záměry tak, aby 

podpořili dosahování kvalitních vzdělávacích výsledků u každého dítěte. 

6 Podpora dětí při vzdělávání (rovné příležitosti) 

Kvalitní škola sleduje vzdělávací pokroky všech dětí a cíleně podporuje ty, kdo vyžadují 

speciální péči. 

Smyslem kritérií v této oblasti je zajistit spravedlivost při přijímání dětí ke vzdělávání a v jeho 

průběhu. S tím souvisí poskytování individuální podpory pro rozvoj kognitivních i sociálních 

dovedností všem dětem, které ji potřebují, a zajištění vstřícného a přátelského prostředí. 

Pro realizaci spravedlivého vzdělávání je však nezbytné naplnění kritérií i v dalších oblastech: 

zásadní je průběžné sledování výsledků každého dítěte a poskytování pravidelné zpětné vazby 

a motivující přístup pedagogů demonstrující vysoká očekávání od všech dětí. 

6.1 Mateřská škola vytváří každému dítěti a jeho rodině rovné příležitosti ke vzdělávání 

bez ohledu na jeho pohlaví, věk, etnickou příslušnost, kulturu, rodný jazyk, 

náboženství, rodinné zázemí, ekonomický status nebo potřebu podpůrných 

opatření. 

Výborná úroveň 

Při přijímání dětí škola respektuje rovný přístup ke vzdělávání s maximální vstřícností ke všem 

uchazečům. Při rozhodování o přijetí a přestupech neupřednostňuje děti s lepšími kognitivními 

schopnostmi nebo specifickým nadáním, s lepším rodinným zázemím nebo děti bez speciálních 

vzdělávacích potřeb. Trvale nerozděluje děti do tříd s odlišným kurikulem (s výjimkou tříd 

zřizovaných dle § 16, odst. 9 školského zákona) a ve všech třídách poskytuje vzdělání ve 

srovnatelné kvalitě. S výjimkou úplaty stanovené právními předpisy nevyžaduje další úplatu za 

vzdělávání poskytované dle ŠVP. 
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Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání 

Modifikace pro základní vzdělávání 

1 Koncepce a rámec školy 

Kvalitní škola ví, kam chce směřovat, a jde úspěšně za svým cílem. 

Kritéria v této oblasti kladou důraz na jasná pravidla a mechanismy, s jejichž pomocí vedení 

školu řídí a které umožňují efektivní organizaci školy a její rozvoj. Základem systematického 

zvyšování kvality je srozumitelná vize, koncepce a formulace cílů školy. Klíčovou součástí cílů 

školy je školní vzdělávací program, který je v souladu s odpovídajícím rámcovým vzdělávacím 

programem a všemi právními předpisy týkajícími se vzdělávání. Pro systematický rozvoj kvality 

vzdělávání je důležité, aby vedení školy prostřednictvím konstruktivních vztahů a diskusí se 

zřizovatelem získalo nejen porozumění zřizovatele pro tyto vize a cíle a pro podmínky potřebné 

pro jejich dosažení, ale i zřizovatelovu identifikaci s realistickou vizí a strategií školy sladěnou 

s vizí rozvoje obce nebo kraje. Kvalitní škola je organickou součástí své obce a regionu, aktivně 

se zapojuje do života obce. 

1.1 Škola má jasně formulovanou vizi a realistickou strategii rozvoje, které pedagogové 

sdílejí. 

Výborná úroveň 

Škola má jasně formulovanou, srozumitelnou a reálnou koncepci a strategii svého rozvoje, tyto 

jsou zpracovány jako samostatné dokumenty. Stanovují vize a cíle, identifikují podmínky 

potřebné pro jejich dosažení, priority a kroky, které vedení a pedagogové plánují učinit pro 

dosažení vytyčených cílů v souladu se zásadami vzdělávání a s přípravou žáků na budoucnost. 

Jsou formulovány s otevřeností k trendům ve vzdělávání, společnosti a jsou v souladu 

s rozvojovými dokumenty zřizovatele. Strategie je vhodnou formou dostupná rodičům 

současných i potenciálních žáků a dalším zájemcům, škola o ní aktivně komunikuje s rodiči, 

zřizovatelem a všemi klíčovými aktéry vzdělávání a usiluje o jejich zpětnou vazbu.  

1.2 Škola má vzdělávací program (ŠVP), který vychází z vize a strategie rozvoje školy 

a je v souladu s kurikulárními dokumenty (RVP); jeho cíle jsou srozumitelné 

pro pedagogy i rodiče. 

Výborná úroveň 

ŠVP je v souladu s příslušným RVP a všemi právními předpisy týkajícími se vzdělávání. 

Je přehledný a srozumitelný pro pedagogy i pro rodiče.  

1.5 Škola spolupracuje s vnějšími partnery. 

Výborná úroveň 

Škola podporuje sounáležitost s obcí, příp. regionem, v němž sídlí. Účinně spolupracuje se 

zřizovatelem. Aktivně využívá cíleně zaměřený program spolupráce s dalšími důležitými 

partnery (např. mateřské, střední a základní umělecké školy). Škola v rámci reálných možností 

aktivně spolupracuje s relevantními partnery s cílem naplňování ŠVP (např. další školy v ČR 

či zahraničí, pracoviště pedagogického vzdělávání), vstupuje do výměnných programů nebo 

společných projektů a efektivně využívá výsledky spolupráce ke zkvalitňování činnosti školy. 

Škola podporuje aktivní zapojení žáků a pedagogů do národních či mezinárodních projektů. 
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2 Pedagogické vedení školy 

Ředitel kvalitní školy je vůdčí osobností pedagogického procesu. 

Kritéria v této oblasti kladou důraz na aktivitu vedení školy. Právě přístup vedení školy v oblasti 

řízení pedagogických procesů je klíčový pro kvalitu vzdělání, které škola poskytuje. Důraz je 

na všech třech základních činnostech: realizaci opatření a jejich řízení, monitorování 

a vyhodnocování i následném přijímání opatření. Nezbytnou součástí pedagogického vedení je 

zajištění a rozvoj kvalitního pedagogického sboru. Nutným předpokladem kvalitního 

pedagogického vedení školy je vlastní profesní rozvoj členů vedení školy. 

2.1 Vedení školy aktivně řídí, pravidelně monitoruje a vyhodnocuje práci školy 

a přijímá účinná opatření. 

Výborná úroveň 

Vedení školy aktivně řídí pedagogické procesy na úrovni školy. Podněcuje pedagogický rozvoj 

školy v souladu s koncepcí rozvoje školy. Systematicky vyhodnocuje stav ve všech důležitých 

oblastech pedagogických procesů (vzdělávání), ale i v oblasti řízení školy. Systém autoevaluace 

školy je promyšlený. Procesy řízení i vyhodnocování jsou prováděny efektivně tak, aby 

vytvářely podmínky pro zkvalitňování vzdělávání každého žáka. Vyhodnocována je i účinnost 

opatření zaváděných ke zlepšení stavu. Při řízení vedení školy respektuje všechny relevantní 

právní předpisy. 

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. 

Výborná úroveň 

Vedení školy provádí systematické hodnocení práce pedagogů a poskytuje jim pravidelně 

užitečnou zpětnou vazbu k jejich práci. Na základě hodnocení plánuje spolu s pedagogy jejich 

další profesní rozvoj. Vedení školy úspěšně motivuje pedagogy k sebehodnocení 

a ke vzájemnému poskytování užitečné zpětné vazby. Aktivně a účinně podněcuje profesní 

rozvoj pedagogů rozmanitými efektivními formami a vytváří podmínky pro jejich realizaci. 

Škola cíleně podporuje rozvoj pedagogických schopností začínajících pedagogů, pro něž má 

zpracovaný účinný adaptační program. 

2.5 Vedení školy klade důraz na vlastní profesní rozvoj. 

Výborná úroveň 

Vedení školy má plán vlastního manažerského a pedagogického rozvoje, který dlouhodobě 

realizuje a který má efektivní dopad na kvalitu řízení školy. Jeho součástí jsou aktivity spojené 

s výměnou zkušeností s jinými školami podobného typu. 
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3 Kvalita pedagogického sboru 

Kvalitní školu tvoří kvalitní pedagogové. 

Kvalitní vzdělávání se odehrává především v kontaktu žáků s pedagogy. Jádrem kvalitní školy 

jsou kvalitní pedagogové – kvalifikovaní, otevření výměně zkušeností, konstruktivně 

spolupracující s kolegy a soustavně rozvíjející vlastní vzdělání, rozhled a schopnosti. Smyslem 

kritérií v této oblasti je hodnocení této důležité stránky kvalitní školy. 

3.1 Pedagogové jsou pro svou práci kvalifikovaní a odborně zdatní. 

Výborná úroveň 

Pedagogové splňují požadavky na odbornou kvalifikaci dle zákona; tuto odbornost, stejně jako 

další zákonné požadavky, mohou doložit příslušnými doklady. Z dostupných dokumentů je 

patrné, že svoji odbornost aktivně využívají pro vykonávání kvalitní práce s žáky. 

3.2 Pedagogové aktivně spolupracují a poskytují si vzájemně podporu a zpětnou vazbu. 

Výborná úroveň 

Pedagogové aktivně spolupracují, efektivně si předávají poznatky, využívají i formy 

vzájemných hospitací s cílem zlepšovat kvalitu poskytovaného vzdělávání. Vzniklé problémy 

jsou systematicky řešeny. 

3.5 Pedagogové aktivně spolupracují na svém profesním rozvoji. 

Výborná úroveň 

Pedagogové svoji práci pravidelně vyhodnocují. Jsou aktivní v přístupu ke svému profesnímu 

rozvoji. Pravidelně se účastní kurzů a seminářů k doplnění svého vzdělání a odborných 

dovedností. Účelně využívají i samostudia a rozmanitých efektivních forem sdílení zkušeností. 

Zajímají se o nové trendy a získané poznatky efektivně uplatňují ve výuce. 

4 Výuka 

Kvalitní vzdělávání směřující k dobrým vzdělávacím výsledkům všech žáků je základem 

kvalitní školy. 

Smyslem naplňování kritérií v oblasti „výuka“ je implementace principů výuky, které 

v maximální možné míře přizpůsobují volbu výukových cílů, prostředků a metod individuálním 

schopnostem žáků. 

4.3 Pedagogové systematicky sledují vzdělávací pokrok každého žáka. 

Výborná úroveň 

Pedagogové systematicky sledují a zohledňují vývoj, procesy učení a učební výsledky každého 

žáka. K dalšímu pokroku učení nabízejí žákům aktivity, které odpovídají jejich očekávanému 

nejbližšímu vývoji.  
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5 Vzdělávací výsledky žáků 

Kvalitní škola umožňuje každému žákovi maximální rozvoj odpovídající jeho možnostem 

Cílem pro naplňování kritérií v oblasti „vzdělávací výsledky“ je zhodnocení kvality činnosti 

školy v jedné z nejpodstatnějších funkcí každé školy – tj. dosáhnout toho, aby její absolventi byli 

vybaveni takovými znalostmi, vědomostmi a kompetencemi, které zajistí jejich úspěšnost 

v dalším vzdělávání a přispějí ke zvýšení kvality jejich života. Velmi důležité je, aby škola byla 

schopna systematicky zjišťovat objektivní informace o kvalitě svého vzdělávání, dokázala 

přijímat a v praxi realizovat smysluplná opatření ke zvyšování kvality poskytovaného 

vzdělávání na individuální, skupinové i celoškolní úrovni. Nezbytným předpokladem 

pro kvalitní vzdělávání školy je schopnost zajistit, aby vzdělávací výsledky žáků odpovídaly 

požadavkům realizovaných vzdělávacích programů.  

5.2 Výsledky vzdělávání žáků odpovídají očekávaným výsledkům podle vzdělávacích 

programů. 

Výborná úroveň 

Dosahované vzdělávací výsledky žáků jsou v plné šíři v souladu s požadovanými výstupy 

realizovaných vzdělávacích programů. Tento soulad škola systematicky ověřuje, umí jej doložit 

a v průběhu vzdělávání je schopna ho i prokázat. Žákům, kteří nedosahují očekávaných 

výsledků vzdělávání, poskytuje škola efektivní podporu za účelem jejich dosažení. 

6 Podpora žáků při vzdělávání (rovné příležitosti) 

Kvalitní škola sleduje pokroky v učení všech žáků a cíleně podporuje ty, kdo vyžadují 

speciální péči. 

Smyslem kritérií v této oblasti je zajistit spravedlivost při přijímání žáků ke vzdělávání a v jeho 

průběhu. S tím souvisí poskytování individuální podpory pro rozvoj kognitivních i sociálních 

dovedností všem žákům, kteří ji potřebují, a zajištění vstřícného a přátelského prostředí. 

Pro realizaci spravedlivého vzdělávání je však nezbytné naplnění kritérií i v dalších oblastech: 

zásadní je průběžné sledování výsledků každého žáka a poskytování pravidelné zpětné vazby 

a motivující přístup pedagogů demonstrující vysoká očekávání od všech žáků. 

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. 

Výborná úroveň 

Při přijímání žáků škola respektuje rovný přístup ke vzdělávání s maximální vstřícností ke všem 

uchazečům. Při rozhodování o přijetí a přestupech neupřednostňuje žáky s lepšími kognitivními 

schopnostmi nebo specifickým nadáním, s lepším rodinným zázemím nebo žáky bez 

speciálních vzdělávacích potřeb. Trvale nerozděluje žáky do tříd s odlišným kurikulem 

(s výjimkou tříd zřizovaných dle § 16, odst. 9 školského zákona) a ve všech třídách poskytuje 

vzdělání ve srovnatelné kvalitě. S výjimkou plateb za spotřební materiál (např. pracovní sešity) 

nevyžaduje úplatu za vzdělávání poskytované dle ŠVP.  
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Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání 

Modifikace pro střední vzdělávání – odborné 

1 Koncepce a rámec školy 

Kvalitní škola ví, kam chce směřovat, a jde úspěšně za svým cílem. 

Kritéria v této oblasti kladou důraz na jasná pravidla a mechanismy, s jejichž pomocí vedení 

školu řídí a které umožňují efektivní organizaci školy a její rozvoj. Základem systematického 

zvyšování kvality je srozumitelná vize, koncepce a formulace cílů školy. Klíčovou součástí cílů 

školy je školní vzdělávací program, který je v souladu s odpovídajícím rámcovým vzdělávacím 

programem a všemi právními předpisy týkajícími se vzdělávání. Pro systematický rozvoj kvality 

vzdělávání je důležité, aby vedení školy prostřednictvím konstruktivních vztahů a diskusí se 

zřizovatelem získalo nejen porozumění zřizovatele pro tyto vize a cíle a pro podmínky potřebné 

pro jejich dosažení, ale i zřizovatelovu identifikaci s realistickou vizí a strategií školy sladěnou 

s vizí rozvoje obce nebo kraje. Kvalitní škola je organickou součástí své obce a regionu, aktivně 

se zapojuje do života obce. 

1.1 Škola má jasně formulovanou vizi a realistickou strategii rozvoje, které pedagogové 

sdílejí. 

Výborná úroveň 

Škola má jasně formulovanou, srozumitelnou a reálnou koncepci a strategii svého rozvoje, tyto 

jsou zpracovány jako samostatné dokumenty. Stanovují vize a cíle, identifikují podmínky 

potřebné pro jejich dosažení, priority a kroky, které vedení a pedagogové plánují učinit pro 

dosažení vytyčených cílů v souladu se zásadami profesního vzdělávání a uplatnění absolventů 

na trhu práce a v občanských rolích. Jsou formulovány s otevřeností k trendům ve vzdělávání, 

společnosti a jsou v souladu s rozvojovými dokumenty zřizovatele. Strategie je vhodnou formou 

dostupná rodičům současných i potenciálních žáků a dalším zájemcům, škola o ní aktivně 

komunikuje s rodiči, zřizovatelem a všemi klíčovými aktéry vzdělávání a usiluje o jejich zpětnou 

vazbu.  

1.2 Škola má vzdělávací program (ŠVP), který vychází z vize a strategie rozvoje školy 

a je v souladu s kurikulárními dokumenty (RVP); jeho cíle jsou srozumitelné 

pro pedagogy, rodiče i další partnery. 

Výborná úroveň 

ŠVP je v souladu s příslušným RVP a všemi právními předpisy týkajícími se vzdělávání. 

Je přehledný a srozumitelný pro pedagogy, pro rodiče i další partnery. 

1.5 Škola spolupracuje s vnějšími partnery. 

Výborná úroveň 

Škola podporuje sounáležitost s obcí, příp. regionem, kde sídlí. Účinně spolupracuje se 

zřizovatelem. Aktivně využívá cíleně zaměřený program spolupráce s dalšími důležitými 

profesními a sociálními partnery (např. významné podniky, vysoké školy, sportovní oddíly 

v regionu). Cíleně spolupracuje s partnery zajišťujícími rozvoj odborných kompetencí žáků, 

především s partnery zajišťujícími praktickou výuku žáků. Škola v rámci reálných možností 

aktivně spolupracuje s relevantními partnery s cílem naplňování ŠVP (např. pracoviště 
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budoucího uplatnění absolventů, další školy v ČR či zahraničí, pracoviště pedagogického 

vzdělávání), vstupuje do výměnných programů nebo společných projektů a efektivně využívá 

výsledky spolupráce ke zkvalitňování činnosti školy. Škola podporuje aktivní zapojení žáků 

a pedagogů do národních či mezinárodních projektů.  

2 Pedagogické vedení školy 

Ředitel kvalitní školy je vůdčí osobností pedagogického procesu. 

Kritéria v této oblasti kladou důraz na aktivitu vedení školy. Právě přístup vedení školy v oblasti 

řízení pedagogických procesů je klíčový pro kvalitu vzdělání, které škola poskytuje. Důraz je 

na všech třech základních činnostech: realizaci opatření a jejich řízení, monitorování 

a vyhodnocování i následném přijímání opatření. Nezbytnou součástí pedagogického vedení je 

zajištění a rozvoj kvalitního pedagogického sboru. Nutným předpokladem kvalitního 

pedagogického vedení školy je vlastní profesní rozvoj členů vedení školy. 

2.1 Vedení školy aktivně řídí, pravidelně monitoruje a vyhodnocuje práci školy 

a přijímá účinná opatření. 

Výborná úroveň 

Vedení školy aktivně řídí pedagogické procesy na úrovni školy. Podněcuje pedagogický rozvoj 

školy v souladu s koncepcí rozvoje školy. Systematicky vyhodnocuje stav ve všech důležitých 

oblastech pedagogických procesů (vzdělávání), ale i v oblasti řízení školy. Systém autoevaluace 

školy je promyšlený. Procesy řízení i vyhodnocování jsou prováděny efektivně tak, aby 

vytvářely podmínky pro zkvalitňování vzdělávání každého žáka. Vyhodnocována je i účinnost 

opatření zaváděných ke zlepšení stavu. Při řízení vedení školy respektuje všechny relevantní 

právní předpisy. 

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. 

Výborná úroveň 

Vedení školy provádí systematické hodnocení práce pedagogů a poskytuje jim pravidelně 

užitečnou zpětnou vazbu k jejich práci. Na základě hodnocení plánuje spolu s pedagogy jejich 

další profesní rozvoj. Vedení školy úspěšně motivuje pedagogy k sebehodnocení a ke 

vzájemnému poskytování užitečné zpětné vazby. Aktivně a účinně podněcuje profesní rozvoj 

pedagogů rozmanitými efektivními formami a vytváří podmínky pro jejich realizaci. Škola 

cíleně podporuje rozvoj pedagogických schopností začínajících pedagogů, pro něž má 

zpracovaný účinný adaptační program. 

2.5 Vedení školy klade důraz na vlastní profesní rozvoj. 

Výborná úroveň 

Vedení školy má plán vlastního manažerského a pedagogického rozvoje, který dlouhodobě 

realizuje a který má efektivní dopad na kvalitu řízení školy. Jeho součástí jsou aktivity spojené 

s výměnou zkušeností na jiných školách podobného typu. 
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3 Kvalita pedagogického sboru 

Kvalitní školu tvoří kvalitní pedagogové. 

Kvalitní vzdělávání se odehrává především v kontaktu žáků s pedagogy. Jádrem kvalitní školy 

jsou kvalitní pedagogové – kvalifikovaní, otevření výměně zkušeností, konstruktivně 

spolupracující s kolegy a soustavně rozvíjející vlastní vzdělání, rozhled a schopnosti. Smyslem 

kritérií v této oblasti je hodnocení této důležité stránky kvalitní školy. 

3.1 Pedagogové jsou pro svou práci kvalifikovaní a odborně zdatní. 

Výborná úroveň 

Pedagogové splňují požadavky na odbornou kvalifikaci dle zákona; tuto odbornost, stejně jako 

další zákonné požadavky, mohou doložit příslušnými doklady. Z dostupných dokumentů je 

patrné, že svoji odbornost aktivně využívají pro vykonávání kvalitní práce s žáky.  

3.3 Pedagogové aktivně spolupracují a poskytují si vzájemně podporu a zpětnou vazbu. 

Výborná úroveň 

Pedagogové aktivně spolupracují, efektivně si předávají poznatky, využívají i formy 

vzájemných hospitací s cílem zlepšovat kvalitu poskytovaného vzdělávání, a to mezi pedagogy 

všeobecně vzdělávacích předmětů, odborných předmětů a praktického vyučování. Vzniklé 

problémy jsou systematicky řešeny. 

3.5 Pedagogové aktivně spolupracují na svém profesním rozvoji. 

Výborná úroveň 

Pedagogové svoji práci pravidelně vyhodnocují. Jsou aktivní v přístupu ke svému profesnímu 

rozvoji. Pravidelně se účastní kurzů a seminářů k doplnění svého vzdělání a odborných 

dovedností. Účelně využívají i samostudia a rozmanitých efektivních forem sdílení zkušeností. 

Zajímají se o nové trendy a získané poznatky efektivně uplatňují ve výuce. 

4 Výuka 

Kvalitní vzdělávání směřující k dobrým vzdělávacím výsledkům všech žáků je základem 

kvalitní školy. 

Smyslem naplňování kritérií v oblasti „výuka“ je implementace principů výuky, které 

v maximální možné míře přizpůsobují volbu výukových cílů, prostředků a metod individuálním 

schopnostem žáků. 

4.3 Pedagogové systematicky sledují vzdělávací pokrok každého žáka. 

Výborná úroveň 

Pedagogové systematicky sledují a zohledňují vývoj, procesy učení a učební výsledky každého 

žáka. K dalšímu pokroku v učení nabízejí žákům aktivity, které odpovídají jejich očekávanému 

nejbližšímu vývoji.  
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5 Vzdělávací výsledky žáků 

Kvalitní škola umožňuje každému žákovi maximální rozvoj odpovídající jeho možnostem. 

Cílem pro naplňování kritérií v oblasti „vzdělávací výsledky“ je zhodnocení kvality činnosti 

školy v jedné z nejpodstatnějších funkcí každé školy – tj. dosáhnout toho, aby její absolventi byli 

vybaveni takovými znalostmi, vědomostmi a kompetencemi, které zajistí jejich úspěšnost 

v dalším vzdělávání a v profesním životě a přispějí ke zvýšení kvality jejich života. Velmi 

důležité je, aby škola byla schopna systematicky zjišťovat objektivní informace o kvalitě svého 

vzdělávání, dokázala přijímat a v praxi realizovat smysluplná opatření ke zvyšování kvality 

poskytovaného vzdělávání na individuální, skupinové i celoškolní úrovni. Nezbytným 

předpokladem pro kvalitní vzdělávání školy je schopnost zajistit, aby vzdělávací výsledky žáků 

odpovídaly požadavkům realizovaných vzdělávacích programů. 

5.2 Výsledky vzdělávání žáků odpovídají očekávaným výsledkům podle vzdělávacích 

programů. 

Výborná úroveň 

Dosahované vzdělávací výsledky žáků jsou v plné šíři v souladu s požadovanými výstupy 

realizovaných vzdělávacích programů a jsou v souladu s požadavky na profesní kvalifikace. 

Tento soulad škola systematicky ověřuje, umí ho doložit a v průběhu vzdělávání je schopna ho 

i prokázat. Žákům, kteří nedosahují očekávaných výsledků vzdělávání, poskytuje škola 

efektivní podporu za účelem jejich dosažení. 

6 Podpora žákům při vzdělávání (rovné příležitosti) 

Kvalitní škola sleduje pokroky v učení všech žáků a cíleně podporuje ty, kdo vyžadují 

speciální péči. 

Smyslem kritérií v této oblasti je zajistit spravedlivost při přijímání žáků ke vzdělávání a v jeho 

průběhu. S tím souvisí poskytování individuální podpory pro rozvoj kognitivních i sociálních 

dovedností všem žákům, kteří ji potřebují, a zajištění vstřícného a přátelského prostředí. 

Pro realizaci spravedlivého vzdělávání je však nezbytné naplnění kritérií i v dalších oblastech: 

zásadní je průběžné sledování výsledků každého žáka a poskytování pravidelné zpětné vazby 

a motivující přístup pedagogů demonstrující vysoká očekávání od všech žáků. 

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. 

Výborná úroveň 

Při přijímání žáků škola respektuje rovný přístup ke vzdělávání s maximální vstřícností ke všem 

uchazečům. Při rozhodování o přijetí a přestupech neupřednostňuje žáky s lepším rodinným 

zázemím nebo žáky bez speciálních vzdělávacích potřeb. Trvale nerozděluje žáky do tříd 

s odlišným kurikulem (s výjimkou tříd zřizovaných dle § 16, odst. 9 školského zákona) a ve 

všech třídách poskytuje vzdělání ve srovnatelné kvalitě. Škola zajišťuje rovný přístup ke 

kariérovému poradenství. S výjimkou plateb za spotřební materiál (např. pracovní sešity) 

nevyžaduje úplatu za vzdělávání poskytované dle ŠVP. 
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Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání  

Modifikace pro vyšší odborné vzdělávání 

1 Koncepce a rámec školy 

Kvalitní škola ví, kam chce směřovat, a jde úspěšně za svým cílem. 

Kritéria v této oblasti kladou důraz na jasná pravidla a mechanismy, s jejichž pomocí vedení 

školu řídí a které umožňují efektivní organizaci školy a její rozvoj. Základem systematického 

zvyšování kvality je srozumitelná vize, koncepce a formulace cílů školy. Klíčovou součástí cílů 

školy je akreditovaný vzdělávací program, který je v souladu se všemi právními předpisy 

týkajícími se vzdělávání. Pro systematický rozvoj kvality vzdělávání je důležité, aby vedení školy 

prostřednictvím konstruktivních vztahů a diskusí se zřizovatelem získalo nejen porozumění 

zřizovatele pro tyto vize a cíle a pro podmínky potřebné pro jejich dosažení, ale i zřizovatelovu 

identifikaci s realistickou vizí a strategií školy sladěnou s vizí rozvoje obce nebo kraje. Kvalitní 

škola je organickou součástí svého regionu, aktivně se zapojuje do jeho života. 

1.1 Škola má jasně formulovanou vizi a realistickou strategii rozvoje, které pedagogové 

sdílejí. 

Výborná úroveň 

Škola má jasně formulovanou, srozumitelnou a reálnou střednědobou koncepci a dlouhodobé 

záměry rozvoje, tyto jsou zpracovány jako samostatné dokumenty. Stanovují vize a cíle, 

identifikují podmínky potřebné pro jejich dosažení, priority a postupy, které vedení 

a pedagogové plánují učinit pro dosažení vytyčených cílů v souladu se zásadami profesního 

vzdělávání, s přípravou studentů na uplatnění ve světě práce a v občanských rolích. Jsou 

formulovány s otevřeností k trendům ve vzdělávání, společnosti, ekonomice, technologiích 

a ke společenské poptávce, včetně relevantního střednědobého trendu na pracovním trhu. 

Strategické záměry jsou vhodnou formou dostupné veřejnosti, škola o nich od počátku 

zpracování systematicky komunikuje s relevantními aktéry profesního vzdělávání, především 

z řad praxe a regionálních orgánů, a usiluje o jejich zpětnou vazbu.  

1.2 Škola má akreditovaný vzdělávací program, který vychází z vize a strategie rozvoje 

školy a je v souladu s dokumentovanými potřebami pracovního trhu a s trendy 

profesí; jeho cíle jsou srozumitelné pro studenty, pedagogy i relevantní aktéry. 

Výborná úroveň 

Akreditovaný vzdělávací program, případně další vzdělávací nabídka školy, je v souladu 

s platnými právními předpisy. Návrh a pojetí vzdělávacího programu zohledňují cíle 

a postavení vyššího odborného vzdělávání v systému, domácí a mezinárodní trendy v profesně 

zaměřeném terciárním vzdělávání, případně situaci a požadavky ve spádové oblasti školy. 

Je přehledný a srozumitelný pro studenty, pedagogy i další spolupracující partnery. 

Cíle vzdělávacího programu jsou shrnuty ve formě výstupů z učení zahrnujících znalosti, 

odborné dovednosti a obecné způsobilosti absolventa, reflektují jeho předpokládané profesní 

uplatnění korespondující s vymezeným okruhem souvisejících povolání a očekávanými, 

zdůvodnitelnými potřebami pracovního trhu, ale neměly by být omezeny pouze na ně. 

Cíle vzdělávacího programu zohledňují i profesní a osobní dovednosti, které umožní 

dlouhodobou zaměstnatelnost absolventů v podmínkách měnícího se pracovního prostředí.  
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1.5 Škola spolupracuje s vnějšími partnery. 

Výborná úroveň 

Škola systematicky podporuje sounáležitost s regionem, krajem a komunitou, kde sídlí. Účinně 

spolupracuje se zřizovatelem. Škola systematicky spolupracuje s důležitými profesními 

a sociálními partnery. Cíleně a oboustranně spolupracuje s relevantními partnery zajišťujícími 

rozvoj praktických dovedností studentů, především s partnery zajišťujícími praktickou výuku 

studentů. Škola v rámci reálných možností navazuje partnerství se školami doma a v zahraničí 

a efektivně využívá výsledky spolupráce ke zkvalitňování činnosti školy. Škola podporuje 

aktivní zapojení studentů a pedagogů do národních a mezinárodních projektů. Aktivně rozvíjí 

spolupráci s relevantními odbornými pracovišti a pracovišti budoucího uplatnění studentů. 

2 Pedagogické vedení školy 

Ředitel kvalitní školy je vůdčí osobností pedagogického procesu. 

Kritéria v této oblasti kladou důraz na aktivitu vedení školy. Právě přístup vedení školy v oblasti 

řízení pedagogických procesů je klíčový pro kvalitu vzdělání, které škola poskytuje. Důraz je 

na všech třech základních činnostech: realizaci opatření a jejich řízení, monitorování 

a vyhodnocování i následném přijímání opatření. Nezbytnou součástí pedagogického vedení je 

zajištění a rozvoj kvalitního pedagogického sboru. Nutným předpokladem kvalitního 

pedagogického vedení školy je vlastní profesní rozvoj členů vedení školy. 

2.1 Vedení školy aktivně řídí, pravidelně monitoruje a vyhodnocuje práci školy 

a přijímá účinná opatření. 

Výborná úroveň 

Vedení školy aktivně řídí pedagogické procesy na úrovni školy s ohledem na charakter 

profesního vzdělávání. Podněcuje pedagogický rozvoj školy v souladu s koncepcí rozvoje 

školy. Pravidelně vyhodnocuje stav ve všech důležitých oblastech pedagogických procesů, ale 

i v oblasti řízení školy. Systém autoevaluace školy je promyšlený se zapojením všech 

relevantních skupin včetně studentů, absolventů a představitelů praxe. Procesy řízení 

i vyhodnocování jsou prováděny efektivně tak, aby napomáhaly zkvalitňování vzdělávání 

každého studenta. Účinnost zaváděných opatření ke zlepšení stavu je pravidelně 

vyhodnocována. Při řízení vedení školy respektuje všechny relevantní právní předpisy. 

2.2 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. 

Výborná úroveň 

Vedení školy provádí systematické hodnocení práce pedagogů v rámci srozumitelně 

stanovených povinností a zodpovědností, poskytuje jim pravidelně zpětnou vazbu k jejich 

práci. Na základě hodnocení plánuje spolu s pedagogy a dalšími pracovníky jejich další profesní 

rozvoj. Vedení školy motivuje pedagogy k sebehodnocení a vzájemnému hodnocení. Podporuje 

jejich profesní rozvoj rozmanitými efektivními formami, například koučingem, mentoringem, 

stážemi pedagogů mimo školu na pracovištích zaměstnavatelů. Škola cíleně podporuje rozvoj 

pedagogických dovedností začínajících a externích pedagogů, pro něž má zpracovaný 
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odpovídající adaptační program. Vedení a pedagogové spolu vedou dialog, včetně 

pravidelného, systematického hodnocení spokojenosti pedagogů a dalších pracovníků školy. 

2.5 Vedení školy klade důraz na vlastní profesní rozvoj. 

Výborná úroveň 

Vedení školy má plán vlastního profesního rozvoje, který dlouhodobě realizuje a který má 

efektivní dopad na kvalitu řízení školy. Jeho součástí jsou aktivity spojené s výměnou 

zkušeností na jiných školách podobného typu doma i v zahraničí. 

3 Kvalita pedagogického sboru 

Kvalitní školu tvoří kvalitní pedagogové. 

Kvalitní vzdělávání se odehrává především v kontaktu studentů s pedagogy. Jádrem kvalitní 

školy jsou kvalitní pedagogové – kvalifikovaní, otevření výměně zkušeností, konstruktivně 

spolupracující s kolegy a soustavně rozvíjející vlastní vzdělání, rozhled a schopnosti. Smyslem 

kritérií v této oblasti je hodnocení této důležité stránky kvalitní školy. 

3.1 Pedagogové jsou pro svou práci kvalifikovaní a odborně zdatní. 

Výborná úroveň 

Pedagogové splňují požadavky na odbornou kvalifikaci dle zákona, tuto odbornost, stejně jako 

další zákonné požadavky, mohou doložit příslušnými doklady. Složení pedagogického sboru 

staví na kombinaci akademické i profesní zkušenosti jednotlivých pedagogů, škola využívá 

pro vzdělávání v odpovídající míře i znalostí a zkušeností externích odborníků z relevantního 

oboru v praxi. Z dostupných dokumentů je patrné, že odbornost odpovídající aktuálnímu stavu 

poznání a její aplikaci v praxi považují za důležitý předpoklad pro vykonávání kvalitní práce 

se studenty.  

3.3 Pedagogové aktivně spolupracují a poskytují si vzájemně podporu a zpětnou vazbu. 

Výborná úroveň 

Pedagogové aktivně spolupracují, předávají si poznatky a využívají i formy vzájemných 

hospitací, a to mezi učiteli všeobecně vzdělávacích předmětů, odborných teoretických 

předmětů a praktické přípravy. Vzniklé problémy jsou systematicky řešeny. 

3.5 Pedagogové aktivně spolupracují na svém profesním rozvoji. 

Výborná úroveň 

Pedagogové svoji práci pravidelně vyhodnocují. Jsou aktivní v přístupu ke svému profesnímu 

rozvoji. Pravidelně a plánovitě se účastní kurzů a seminářů k rozšíření či prohloubení svého 

vzdělání a odborných dovedností. Účelně využívají i samostudia a rozmanitých efektivních 

forem sdílení zkušeností. Zajímají se o nové trendy v mezinárodním měřítku a získané poznatky 

efektivně uplatňují ve výuce. 
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4 Výuka 

Kvalitní vzdělávání směřující k dobrým vzdělávacím výsledkům všech studentů je základem 

kvalitní školy. 

Smyslem naplňování kritérií v oblasti „výuka“ je implementace principů výuky, které 

v maximální možné míře přizpůsobují volbu výukových cílů, prostředků a metod individuálním 

schopnostem studentů. 

4.3 Pedagogové systematicky sledují vzdělávací pokrok každého studenta. 

Výborná úroveň 

Pedagogové systematicky sledují a zaznamenávají vývoj, procesy učení a učební výsledky 

každého studenta. K dalšímu pokroku v učení nabízejí studentům aktivity, které jsou 

nejvhodnější z hlediska jejich profesního uplatnění (např. učení založené na simulaci, na 

scénářích, problémově orientované), ale i případného dalšího vzdělávání, včetně 

vysokoškolského studia.  

5 Vzdělávací výsledky studentů 

Kvalitní škola umožňuje každému studentovi maximální rozvoj odpovídající jeho možnostem. 

Cílem pro naplňování kritérií v oblasti „vzdělávací výsledky“ je zhodnocení kvality činnosti 

školy v jedné z nejpodstatnějších funkcí každé školy – tj. dosáhnout toho, aby její absolventi byli 

vybaveni takovými znalostmi, vědomostmi a kompetencemi, které zajistí jejich úspěšnost 

v dalším vzdělávání a přispějí ke zvýšení kvality jejich života. Velmi důležité je, aby škola byla 

schopna systematicky zjišťovat objektivní informace o kvalitě svého vzdělávání, dokázala 

přijímat a v praxi realizovat smysluplná opatření ke zvyšování kvality poskytovaného 

vzdělávání na individuální, skupinové i celoškolní úrovni. Nezbytným předpokladem 

pro kvalitní vzdělávání školy je vůle usilovat o to, aby vzdělávací výsledky studentů odpovídaly 

požadavkům realizovaných vzdělávacích programů. 

5.2 Výsledky vzdělávání studentů odpovídají očekávaným výsledkům podle 

vzdělávacích programů. 

Výborná úroveň 

Dosahované vzdělávací výsledky studentů a uplatnění absolventů jsou v souladu 

s požadovanými výstupy realizovaných vzdělávacích programů a jsou v souladu s požadavky 

na profesní kvalifikace. Tento soulad umí škola doložit a v průběhu vzdělávání je schopna ho 

i prokázat. Studentům, kteří nedosahují očekávaných výsledků vzdělávání, poskytuje škola 

efektivní podporu za účelem jejich dosažení, aniž by slevovala ze svých nároků na úroveň 

a kvalitu studia. Výsledky vzdělávání jsou konfrontovány s potřebami praxe a nároky dalšího 

vzdělávání. 
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6 Podpora studentům při vzdělávání (rovné příležitosti) 

Kvalitní škola sleduje pokroky v učení všech studentů a cíleně podporuje ty, kdo vyžadují 

speciální péči. 

Smyslem kritérií v této oblasti je zajistit spravedlivost při přijímání studentů ke vzdělávání 

a v jeho průběhu. S tím souvisí poskytování individuální podpory pro rozvoj kognitivních 

i sociálních dovedností všem studentům, kteří ji potřebují, a zajištění vstřícného a přátelského 

prostředí. Pro realizaci spravedlivého vzdělávání je však nezbytné naplnění kritérií i v dalších 

oblastech: zásadní je průběžné sledování výsledků každého studenta a poskytování pravidelné 

zpětné vazby a motivující přístup pedagogů demonstrující vysoká očekávání od všech studentů. 

6.1 Škola vytváří každému studentovi rovné příležitosti ke vzdělávání bez ohledu 

na jeho pohlaví, věk, etnickou příslušnost, kulturu, náboženství, rodinné zázemí, 

ekonomický status. 

Výborná úroveň 

Při přijímání studentů i ukončování studia škola respektuje právní předpisy a rovný přístup 

ke vzdělávání s maximální možnou vstřícností ke všem uchazečům podle nároků profesní 

kvalifikace. Umožňuje rovný přístup k zapojení studentů do praktické přípravy a odborné praxe 

ve spolupracujících podnicích a institucích. Škola usiluje o maximální zapojení studentů 

do školních akcí a aktivit a v případě potřeby poskytuje studentům podporu, která zapojení 

umožní. Škola zajišťuje rovný přístup ke kariérovému poradenství. 


