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Předmět hodnocení- Co? Metody nástroje- Jak? Kdy? Kdo? 

Soulad ŠVP PV a RVP PV 

• Identifikační údaje o MŠ 

• Obecná charakteristika 
školy 

• Podmínky vzdělávání 

• Organizace vzdělávání 

• Charakteristika ŠVP PV 

• Vzdělávací obsah 

• Evaluační systém 

Vzdělávání dětí se 
speciálními vzdělávacími 
potřebami, dětí 
talentovaných a dětí s OPŠD 

- dotazník- srovnání        
s RVP PV 

- hodnocení individuálního 
vývoje dítěte 

- záznamy 

- monitoring 

- hospitace (i vzájemné) 

- fotodokumentace 

- celoškolní akce 

- konzultace 

- dotazníky 

- pedagogické porady 

- VHŠ 

před prvním 
zpracováním 
ŠVP PV, dále   
1x ročně 

ředitelka mateřské školy 
s celým kolektivem 
pedagogů 
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analýza - opatření upravený     
ŠVP PV 

ředitelka mateřské školy 
s celým kolektivem 
pedagogů 

 

Předmět hodnocení- Co? Metody nástroje- Jak? Kdy? Kdo? 

Kvalita zpracování ŠVP 

• Záměr 

• Originalita 

• Vhodnost k podmínkám 

• Vzdělávací obsah 

• Provázanost 

• Prostor pro další rozvoj 

inventář VÚP, srovnání 
s 11.kapitolou RVP PV 

zpočátku 1x za 
rok, dále 1x za 
3 roky 

ředitelka mateřské školy 
s celým kolektivem 
pedagogů 

hodnocení IB závěry IB učitelky 

hospitace, porady dle plánu celý kolektiv MŠ 

hodnocení TVP pololetně- 
ročně 

celý kolektiv MŠ 

anketa rodičům, třídní 
schůzky, konzultace, 
odborná setkávání 

1x za rok, dle 
potřeby 

rodiče 

analýza - opatření hodnotící 
zpráva, 
upravený ŠVP 
PV 

celý kolektiv MŠ 

Vzdělávací podmínky 
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• Věcné 

• Životosprávní 

• Psychosociální 

• Organizace chodu 

• Řízení MŠ 

• Personální zajištění 

• Spoluúčast rodičů 

rozhovory, záznamy denně, 
příležitostně 

ředitelka MŠ 

hodnocení IB- diskuze na závěr IB učitelky s dětmi 

hospitace, porady dle plánu ředitelka MŠ s celým 
kolektivem 

VÚP inventáře- vzájemné 
srovnání 

 

pololetně, 
ročně 

 

celý kolektiv MŠ 

 

anketa rodičům 1x za 2 roky rodiče 

analýza- opatření hodnotící 
zpráva 

ředitelka MŠ s celým 
kolektivem 

 

Předmět hodnocení- Co? Metody nástroje- Jak? Kdy? Kdo? 

Vzdělávací proces 

• Přístup k dětem 

• Pedagogický styl 

• Vzdělávací nabídka 

• Tvorba a naplňování TVP 

• Profesionální 
dovednosti 

rozhovory, záznamy, 
pozorování 

stále- 
průběžně-  
příležitostně 

všichni pedagogové i děti 

hospitace (i vzájemné), 
sebehodnocení- dotazníky 

pololetně, dle 
plánu 

celý kolektiv,         
ředitelka MŠ 

schůzky, společné pohovory 
a akce, konzultace 

dle plánu a 
potřeby 

rodiče 

analýza - opatření hodnotící 
zpráva 

celý kolektiv,        
ředitelka MŠ 

pozorování- plánované i 
nahodilé 

průběžně ředitelka MŠ 

Výsledky vzdělávání 

Oblasti 

• Dítě a jeho tělo 

rozhovory, portfolia stále ředitelka MŠ 

záznamy IB, individuální 
plány 

závěry IB,       
1x týdně 

učitelky, děti 
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• Dítě a jeho psychika 

• Dítě a ten druhý 

• Dítě a společnost 

• Dítě a svět 

Kompetence 

• K učení 

• K řešení problémů 

• Komunikativní 

• Sociální a personální 

• Činnostní a občanské 

záznamy o vývoji dětí- 
vzdělávacích pokrocích 

3x ročně učitelky, ředitelka MŠ 

hospitace, srovnání, 
porady, rozhovory 

dle plánů 
hospitací a 
porad 

ředitelka MŠ, celý kolektiv 

ankety, rozhovory, 
konzultace 

dle potřeby 
konzultační 
hodiny, 1x za 2 
roky 

rodiče 

dotazník k ZŠ, společné 
akce, návštěvy 

dle společné 
dohody ZŠ a 
zřizovatele 

učitelky MŠ, ZŠ, zřizovatel 

analýza - opatření hodnotící 
zpráva 

celý kolektiv,        
ředitelka MŠ 

 


