
Zaměření autoevaluace 
v souladu s cíli ŠVP na: 
Podmínky 
(věcné, životospráva, 
psychosociální, organizace, 
řízení, personální, 
spoluúčast rodičů) 
 

Kdo posuzuje Nástroje 

• vybavenost hračkami 
a pomůckami vzhledem 
ke složení tříd (chlapci, 
děvčata, věkové 
skupiny) 

 

vedoucí učitelka + učitelky 
 
 

pozorování 
 

• využívání pomůcek, 
hraček, jejich 
dostupnost dětem 

 

 rozhovory, diskuse 
 

• prostorové uspořádání 
tříd vzhledem 
k požadavku zajištění 
soukromí dětí a jejich 
bezpečnosti 

 

zřizovatel (materiální 
podmínky) 
 

anketa  
dohadovací jednání 
 

• nabídka tekutin ve třídě, 
využití dětmi 

 

vedoucí kuchařka (pitný 
režim) 
 

anketa  
 

• úspěšnost adaptačního 
procesu 

 

Děti, rodiče  

• tvorba, později 
dodržování, pravidel 
vzájemného soužití 

 

Učitelky, děti kontroly, hospitace 
diskuse 
 

• vyváženost poměru 
spontánních a řízených 
aktivit 

 

Vedoucí učitelka analýza třídní dokumentace 
(TVP) 
 
vlastní hodnocení, struktura 
 

• účinnost pedagogického 
stylu k podněcování 
vlastních aktivit dětí 

 

Vedoucí učitelka písemně dle osnovy 
 
pohospitační pohovory 
 
kontrola, rozhovor 
s učitelkami 
 

• funkčnost informačního 
systému 

 

ředitel  



 
• osvědčení stávající 

dělby práce 
(vymezených 
kompetencí a 
povinností) 

 

provozní pracovnice 
(materiální oblast) 

řízené rozhovory  
 
 
ústně, s vedoucí učitelkou 
 
 

• účinnost DVPP pro 
spoluúčast při 
aktualizaci ŠVP 

 

Vedoucí učitelka,  analýza podkladů k 
hodnotící zprávě 
 
kontrola 
 

• míra spoluúčasti rodičů 
na dění v MŠ 
prostřednictvím 
stávajících forem 
spolupráce 

rodiče  
anketa, dotazník 
 
 
schůzky, mimoškolní akce 
 

obsah vzdělávání Kdo posuzuje Nástroje  
• vhodnost uspořádání 

učiva v 
integrovaných 
blocích vzhledem 
k podmínkám MŠ a 
konkrétním situacím.  

 
• zahrnutí všech 

oblastí RVP –ŠVP 
 

Učitelky, vedoucí učitelka ústně 
 
ústně i písemně 
 

• pestrost nabídky 
činností v rámci 
bloků.  

 
 

Vedoucí učitelka 
Učitelky 
 
 
Děti  
Rodiče  
Ředitel 

Pozorování 
Hospitace  
řízené rozhovory (pečlivě 
připravené otázky) 
Rozhovory  
Anketa   
Analýza hodnotících 
výstupů 
 

průběh vzdělávání   Kdo posuzuje  Nástroje 
• schopnost navozovat 

situace pro 
samostatné 
objevování 

 
• kvalitu komunikace, 

otevřenost vůči 
dětem 

 
 

• účinnost vedení 
zdravotně 
preventivních aktivit 

 
• respektování individ. 

potřeb dětí 

 
 
 
 
 

Učitelky  
 

Vedoucí učitelka 
 
 
 
 

Ředitel  
 
 
 
 
 

 

Analýza dokumentů 
Pozorování  
 
 
 
Sebereflexe, rozhovory  
 
Hospitace, pedagogické 
rady 
 
 
 
Analýza závěrů z kontrolní a 
hospitační činnosti na PR 
Cílená hospitace za účasti 
vedoucí učitelky  
Účast na jednáních 
pedagogických rad 



výsledky vzdělávání dětí   
• uplatňování 

získaných poznatků 
a dovedností 
v praktických 
činnostech 

 
• schopnosti 

soustředit se, 
dokončit práci 

 
• aktivní přístup 

k řešení problémů,s 
kreativním myšlením 

 
• bohatosti slovní 

zásoby, kvalita 
komunikace - 
formulace vět  

 
• podřízení se 

společným 
pravidlům, míra 
spoluúčasti na 
společných 
rozhodnutích 

 
• schopnosti řídit 

spontánní hry, 
vyjádřit svůj názor 

 
 

 
 
 
 
Učitelky 
Vedoucí učitelka 
 
Rodiče 
 
Logoped 
 
Učitelky 1.st. ZŠ 

Hospitace, průběžné 
kontroly 
 
Analýza závěrů z kontrolní a 
hospitační činnosti na PR 
 
Cílená hospitace za účasti 
vedoucí učitelky  
účast na jednáních 
pedagogických rad 
 
Analýza závěrů kontrolní 
činnosti vedoucí učitelky 
pozorování dětí 
 
Ústně - ve třídách (učitelky 
navzájem, s dětmi ve 
skupinkách i společně, 
komunitní kruhy) 
 
Ústně - na pedagogických 
radách 
ústně -při pohospitačních 
pohovorech 
 
Vedení portfolií 
 
Pedagogická diagnostika 
dětských prací 
 
Ověřování výsledků v rámci 
hospitací 
 
Konzultace učitelky s rodiči 
 
Rozbor ohlasů na práci 
školy (společně se 
zřizovatelem) 
 
 
 

 


