Pracovní skupina aktivity B3 projektu Cesta ke kvalitě a její činnost
Jedním z hlavních cílů projektu bylo hledání vhodného provázání mezi vlastním hodnocením školy
a jejím hodnocením externím. Co znamená „vhodné“, bylo právě předmětem řešení jedné z aktivit
projektu zkratkou označované jako B3. Východisko bylo hledáno ve spolupráci se zástupci škol,
resp. asociací škol, zástupci zřizovatelů z krajů a obcí, Českou školní inspekcí, MŠMT a Českou
společností pro jakost.
Pro tento účel byla vytvořena pracovní skupina pod vedením paní prof. RNDr. Eriky Mechlové, CSc.
z Ostravské univerzity.
Prvního jednání 21. 9. 2009 na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje v Ostravě se zúčastnili
následující členové:
SKAV – Mgr. Ivo Mikulášek, ředitel ZŠ Dobronín, Mgr. Jindřich Monček, ředitel ZŠ TGM
Poděbrady
CZESHA , Asociace SPŠ ČR - VOŠ, SPŠ, OA - Ing. Jiří Kaličinský, ředitel SPŠ chemická
akademika Heyrovského a gymnázium, Středoškolská 1, Ostrava-Zábřeh
Asociace ředitelů ZŠ ČR - Mgr. Jiří Bakončík, ředitel ZŠ a MŠ Šeříková 33, OstravaVýškovice
Asociace ředitelů gymnázií ČR - Ing. Alfréd Dytrt, předseda Asociace ředitelů gymnázií ČR,
ředitel gymnázia, Jateční 22, Ústí nad Labem
Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska - PaedDr. Vladimír Zelinka, předseda,
ředitel VOŠ a SOŠ podnikatelská, s. r. o., Hradecká 1151, Hradec Králové
ČŠI – Ing. Eva Zátopková, ředitelka inspektorátu Moravskoslezského kraje
MŠMT ČR - PaedDr. Jaromír Krejčí, ředitel odboru vzdělávací soustavy MŠMT
NÚOV - Ing. Jitka Pohanková, náměstkyně ředitele NÚOV
Středočeský kraj - PaedDr. Pavel Schneider, vedoucí Odboru školství a sportu
Kraj Vysočina - Mgr. Miroslav Pech, vedoucí Odboru školství, mládeže a sportu
Moravskoslezský kraj - PaedDr. Libor Lenčo, vedoucí Odboru školství, mládeže a sportu,
PhDr. Jana Tománková, referent pro rozvoj vzdělávání, Odbor školství, mládeže a sportu
Svaz měst a obcí (obce s počtem obyvatel nad 100 tisíc – statutární
- PhDr. Marcela Štiková, předsedkyně Školské komise Svazu měst a obcí

města)

Svaz měst a obcí (obce s počtem obyvatel pod 100 tisíc) - Mgr. Hana Richtermocová,
zástupkyně starosty města Hořice v Podkrkonoší
Česká společnost pro jakost, o. s. - Ing. Miroslav Jedlička, předseda

Byly dohodnuty tři hlavní výstupy zvládnutelné během tříletého trvání projektu:


Kritéria pro hodnocení
(metaevaluační kritéria).

plánu,

procesu

a

zprávy

o

vlastním

hodnocení

školy



Metodika uplatňování těchto kritérií včetně SW podpory (na portále evaluačních
nástrojů).



Doporučení pro zřizovatele k hodnocení škol.

Jednání se konala 3krát ročně s tím, že v mezidobí byly výstupy průběžně diskutovány mezi školami
a zřizovateli zastoupených v pracovní skupině. Jednou ročně se konalo rozšířené jednání včetně
externích konzultantů členů skupiny.
Všech jednání pracovní skupiny se účastnili za vedení projektu PhDr. Martin Chvál, Ph.D.
a Ing. Stanislav Michek.
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