
Časové rozvržení evaluačních činností 

 

Období - 
termín 

Aktivita Účastníci Poznámka 

září Schválení plánu na schůzce Realizační tým  

listopad Seznámení s plánem a odpovědností Realizační tým  

leden Testování KULTURA ŠKOLY Vybrané třídy a 
vyučující 

ŘŠ 

červen Podklady autoevaluace  
pro zhodnocení  školního roku a plánování dalšího 
rozvoje školy    

Realizační tým  

 
Střední odborné učiliště 
Teoretická výuka 

Období - 
termín 

Aktivita Účastníci Poznámka 

Září Screening 1. ročníků Třídní učitelé a žáci 
1.ročníků 

Adaptace v novém 
prostředí 

Říjen Vyhodnocení jednotlivých hledisek 
screeningu 

Třídní učitelé a 
vyučující 1.ročníků 

Aktiv třídních 
učitelů 

Listopad-
prosinec  

Sledování a vyhodnocení přístupu a 
schopností k odborným předmětům 

Učitelé odborných 
předmětů 

 

Leden-únor Hodnocení výsledků vzdělávání 
v 1.pololetí šk.roku 

Všichni vyučující 
Rodiče žáků 

Pedagogická rada 

Duben  Monitoring uplatnění absolventů 
3.ročníků  

 Zájemci o další 
studium 

Květen - 
červen 

Hodnocení výsledků vzdělávání 
Závěrečné zkoušky 
 
 

Všichni vyučující Pedagogická rada 

 
OV 

Období - 
termín 

Aktivita Účastníci Poznámka 

září-říjen Adaptace žáků 1.ročníků na 
podmínky pracovišť OV 

Žáci 1. ročníků,  
Učitelé OV 

Sledovat vytváření pracovních 
skupin, schopnost manuální práce, 
dovednost 

říjen-
listopad 

Schopnost plnit praktické 
úkoly podle TP, získávání 
dovedností v oboru 

Žáci 1.-3.ročníků 
V UOV, UOV 

1.ročníky získávat praktické 
dovednosti, 2.-3. ročníky rozvíjet 
dovednosti 

prosinec-
leden 

Pololetní prověrky 
odborných dovedností 
Hodnocení výsledků 
vzdělání 

1. ročníky 
všechny 
2. a 3.ročníky 
kadeřnic 

Posoudit úroveň získaných 
dovedností,současně 
vhodnost zvoleného 
oboru vzdělání 

únor-
duben 

Další rozvíjení odborných 
praktických znalostí a 
dovedností 

Žáci všech oborů 
a ročníků, 
V UOV, 
UOV 

Zájem o obor a práci 
v oboru,iniciativa, 
posoudit,zda je žák  
schopný obor zvládnout – PR! 

květen Pololetní prověrky UOV a VUOV Ověření odborných dovedností, 



odborných praktických 
dovedností, soutěže, 
PR 3.ročníků, 
závěrečné zkoušky AŠ 

 
 
 
Zkušební 
komisař 

připuštění ke ZZ 
 
Získání ŘP skupiny 
B, B+C. 
 

červen Hodnocení výsledků OV za 
školní rok, ZZ 
3. ročníků 
PR 1.a 2. ročníků 
 
 

V UOV, UOV, 
Zkušební komise 

Celkové hodnocení 
úrovně dovedností a znalostí 

červenec Ověření uplatnění  
absolventů na trhu 
práce 

ZŘOV Portál MPSV 

 
 
Domov mládeže 
 

Období - termín Aktivita Účastníci Poznámka 

od října měsíčně stravovací komise 
 

zástupci dívek 
Rathouská - ŠJ 
Šťastná- DM 

denně hodnocení večeře 
na skup.schůzkách 

měsíčně nebo dle 
potřeby 

domovní rada zástupci dívek 
Šťastná - DM 

podíl na chodu DM, 
projednání problémů a 
návrhu z jednotl.skupin 

denně skup.schůzky všechny přítomné + 
skup.vychovatelka 

projednávání problémů a 
návrhů 
ze všech oblastí 

leden,květen,červen vyhodnocení péče o 
prostředí ložnic 

všechny ubytované 
podle ložnic 

soutěž v úklidu ložnic 
(výsledky dlouhodobé 
péče – denní bodování 
ranního úklidu) 

IX. –X.m.2009 průzkum zájmu a nabídka 
zájm.útvarů v DM 

všechny výchovné 
skupiny 
 
Hurychová 
Krejčová 
Šťastná 

PC- internet 
výtvarný kroužek 
posilovna 
aerobik 
stol.tenis 
četba–knihovna DM 

IX.- X. průzkum negativních jevů 
v DM(drogy,kouření, 
krádeže..) 

1.ročníky 
Krejčová 
Šťastná 

dotazník – anonymní 
anketa 

průběžně kontrolní a hospitační 
činnost 

Šťastná zhodnocení závěrů 

červenec závěrečná porada vychovatelky 
pom.asistentka 

vyhodnocení činnosti 

 
 


