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Databanka námětů pro zavádění formativního hodnocení do praxe 

Databanka námětů pro zavádění formativního hodnocení do praxe vznikla na základě strukturovaných 

rozhovorů v délce cca 60 minut se zástupci a zástupkyněmi čtyř škol1 zapojených do projektu Cestou 

vývojového kontinua – podpora učitelů v osvojování formativního hodnocení. Školy zapojené 

do rozhovorů jsou v různé fázi zavádění formativního hodnocení do procesu výuky. Některé z nich 

se zaváděním formativního hodnocení ve výuce na počátku projektu začínaly, jiné byly ve velmi pokročilé 

fázi práce s hodnocením podporujícím učení2. Stejně tak vzorek zapojených škol reprezentuje různé typy 

škol stran velikosti i geografické lokace.  

Rozhovor byl veden jako polostrukturovaný. Oslovené zástupkyně škol dostaly následující otázky 

k dispozici předem k promyšlení a případné diskusi s širším týmem školy:   

● Jaký impuls vám jako škole pro systematičtější zavádění formativního hodnocení nejvíce pomohl? 

Co to spustilo? 

● Jak o hodnocení a změnách v přístupu komunikujete na úrovni školy? Jak pro formativní hodnocení 

získáváte další kolegy?  

● Jak propojujete sumativní a formativní hodnocení? Co se osvědčilo a co byste naopak nedoporučili? 

● Jak komunikujete změny v přístupu k hodnocení směrem k žákům? 

● Jak komunikujete změny v přístupu k hodnocení směrem k rodičům? Jaké jsou reakce? 

Tyto čtyři rozhovory proběhly online v období od března do května 2021 a byly podrobeny kvalitativní 

obsahové analýze. Výsledky vyústily v databanku námětů, které jsou prezentovány ve čtyřech oblastech 

v souladu se čtyřmi otázkami, které byly vyučujícím kladeny (zavádění formativního hodnocení na úrovni 

celé školy, propojování sumativního a formativního hodnocení, komunikace s rodiči a komunikace s žáky). 

První verzi databanky námětů pak dostali zapojení vyučující možnost komentovat, upřesnit a také doplnit. 

Doplněnou databanku předkládáme v tomto dokumentu spolu s úvodním shrnutím, ve kterém 

zdůrazňujeme nutnost sdílené vize jako výchozího bodu pro zavádění formativního hodnocení. 

  

                                                
1 Jednalo se o dvě velké městské školy s kapacitou 960 a 830 žáků a dvě menší školy na menších obcích s kapacitou 100 a 90 žáků (neúplné školy 
pouze s 1. stupněm).  
2 V textu používáme pojmy formativní hodnocení a hodnocení podporující učení jako synonyma, přičemž označení hodnocení podporující učení 
podle nás lépe vystihuje přístup k hodnocení, který bychom chtěli ve školách podporovat. 
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SDÍLENÁ VIZE A HODNOTY ŠKOLY JAKO VÝCHODISKO PRO ZAVÁDĚNÍ HODNOCENÍ 

PODPORUJÍCÍHO UČENÍ 

Z výsledků analýzy lze říci, že zapojené školy jednoznačně deklarují, že pro zavádění formativního 

hodnocení je nezbytností sdílená vize školy, vycházející ze stanovených hodnot. Vize  slouží jako ukazatel, 

udává směr a vymezuje všem zúčastněným pole, ve kterém se, nejen v rámci hodnocení, škola 

pohybuje. Jednou z hodnot je podpora učení žáků, což ústí v pojmenování principů a strategií výuky, které 

by měl respektovat celý pedagogický sbor. Všem zúčastněným, tedy zejména vyučujícím, rodičům a také 

žákům by mělo být srozumitelné, na jakých principech škola staví a proč tomu tak je. Jednoduše řečeno, 

měla by existovat shoda na tom „jak to u nás ve škole má vypadat“ a tento obraz by měl být 

implementován v praxi škol. Jak vyplývá z výpovědí, cest implementace existuje více.  

Na základě analýzy rozhovorů nabízíme pro inspiraci dvě vypozorované cesty, dva způsoby, kterými 

se lze při zavádění formativního hodnocení na úrovni celé školy vydat. Rozdíly jsou determinovány 

typem, velikostí školy a fází uplatňování formativního hodnocení v praxi. 

a) Neúplná škola s 1. stupněm užívající formativní hodnocení v praxi dlouhodobě 
Potřeba podpory formativního hodnocení stále trvá, přestože vize a hodnota hodnocení 

podporujícího učení je v pedagogickém sboru již „zabydlena“. Do takto připraveného prostředí 

však přicházejí noví vyučující/zaměstnanci, s nimiž je třeba hodnoty sdílet. To se děje zejména 

průběžně, kontinuálně sdílením mezi sebou bezděčně při diskusích ve sborovně, sdílení zkušeností 

bezprostředně po výuce, nebo záměrně při týmových výjezdech před zahájením školního roku. 

Existuje více přirozených, méně formalizovaných procesů, které se přirozeně dotýkají všech.   

b) Úplná škola, městská škola rozvíjející formativní hodnocení v praxi 

Vize a hodnoty školy jsou sdíleny také na společných týmových výjezdech před zahájením školního 

roku, postupné zavádění hodnocení podporujícího učení se však děje spíše prostřednictvím 

menších týmů (např. vznikem podpůrné skupiny) a experimentováním jednotlivců, kteří své 

zkušenosti sdílejí dle zájmu ostatních vyučujících.  

Obě cesty malé neúplné i velké školy mají jedno společné: podporu vedení školy. V obou případech lze 

rovněž říci, že se jedná o postupný, pozvolný proces, který v podstatě nikdy nekončí. O kulturu a praxi 

hodnocení je potřeba pečovat, rozvíjet ji a nástroje podpory přizpůsobovat aktuálním potřebám (např. 

v případě větších personálních změn v týmu vyučujících, nárůstu počtů žáků, přechodu na slovní 

hodnocení apod.). 
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ZAVÁDĚNÍ FORMATIVNÍHO HODNOCENÍ NA ÚROVNI CELÉ ŠKOLY 

1. Důraz na vizi, hodnoty a filosofii školy 
Čas a pozornost je věnována důkladnému pochopení a sladění se s vizí a hodnotami školy, ve kterých 

je formativní přístup ukotven. 

Společný výjezd sborovny 
Zkušenost z praxe:  

„Obvykle dva až tři dny na přelomu přípravného týdne, jedná se o prostor pro relaxaci, vzdělávání i plánování. 

Samostatný čas je vždy věnovaný i hodnocení - v závislosti na tom, kolik je v týmu nováčků. Připomínáme si, jak 
a proč hodnotíme. Letos se jednalo o celý jeden seminář a sdílení na úrovni předmětových komisí“. 

„Vizi si připomínáme pravidelně na výjezdu v přípravném týdnu, který je doporučený pro všechny (včetně asistentů). 
Hodnotová východiska jsou připomínána i na poradách a při dalších příležitostech – šíří se spíše skrze praxi 
a mluvené slovo než psané dokumenty či nějaké vizuální materiály.“ 

Společné semináře a dlouhodobé vzdělávání vyučujících 
Zkušenost z praxe:  

„Část pedagožek si prošla dlouhodobými kurzy Respektovat a být respektován - jedná se o společný základ, který 
si dále předáváme v rámci školy.“ 

„U nás je společným základem hodnotové vzdělávání Cyril Mooney, kterým prošli všichni vyučující.“ 

„Na začátku letošního roku prošli všichni vyučující a asistenti na pracovním výjezdu workshopem, který byl vedený 
kolegyněmi-mentory. Tím se rozšířilo povědomí o nezbytnosti využívání rozmanitých způsobů hodnocení mezi 
všechny kolegy, v průběhu roku je opět nabídnuto setkávání zájemců a zkvalitňování formulací slovního hodnocení 
a významu hodnocení pro vzdělávání.“ 

Předcházení krizím 
Zkušenost z praxe:  

„Hledáme do týmu lidi, kteří budou dýchat jako my. Pokud přichází do týmu více nových lidí, realizujeme více 
cílených porad zaměřených na předávání zkušeností, sdílení a diskuze. Takto zvládneme zapojit i lidi, pro které je 
formativní přístup nový – musí tomu věřit a chtít.“ 
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2. Podpora formativního hodnocení jako dlouhodobý proces 
Formativní hodnocení je vnímáno jako komplexní proces, neustálé učení kdy se učí žáci a s nimi 
i vyučující. Proto jej nelze zavést rychle a jednorázově, je třeba jej neustále kultivovat a rozvíjet. 

Zkušenost z praxe:  

„V rámci školy nepadlo nějaké celoškolní rozhodnutí, že se od této chvíle budeme věnovat formativnímu hodnocení, 
měnit přístup k hodnocení. Poslední čtyři roky se vyučující na základě osobního zájmu vzdělávají (skrze semináře, 
odbornou  literaturu) a to prosakuje dále do školy. Tito lidé postupně přináší myšlenky, že tradiční způsob hodnocení 
nestačí.“ 

„Slovní hodnocení bylo ve filosofii školy už při jejím zakládání. Škola taková je, lidi to buď zvládnou a přijmou 
nebo ne. Hlavní cíl hodnocení na naší škole je, že dítě ví, v čem je dobré, co mu jde a co mu ještě nejde; umí 
to pojmenovat, zná své reálné možnosti.“ 

„Naše škola je zapojena do dvou dlouhodobých projektů. To nám umožnilo začít pozvolně, neuspěchat proces a jít 
do hloubky. Velmi pomáhá role externí metodičky, která pomáhá posunu v jednotlivých dovednostech nutných 
pro formativní práci.“ 

3. Podpora společné diskuze a sdílení 
Školy cíleně budují kulturu sdílení, otevřenosti a respektu. K tomu vytváří formalizované příležitosti 

(např. podpůrné skupiny), stejně důležitá jsou ale i neformální sdílení, která se dějí spontánně. 

Pracovní skupina ke slovnímu hodnocení 
Zkušenost z praxe:  

„Skupina vznikla na základě potřeby učit se a posunout zkušenost z tvorby slovního hodnocení v pololetí. Přizváni 
byli všichni z 2. stupně, účastní se 8 lidí, skupina je nadále otevřená. V rámci skupiny dochází při diskuzích 
k moderaci podoby slovního hodnocení jak z hlediska obsahu, tak i formy. Skupina postupuje tak, že diskutuje 
vybrané příklady slovního hodnocení z pololetí, které sdílí skrze online platformu (např. Google drive, MS Teams 
apod.). Skupina má podporu vedení, ale schůzek se vedení neúčastní, výstupy její práce jsou brány jako vzor 
pro hodnocení na konci školního roku – měly by být směrodatné pro pedagogy napříč školou.“ 

Podpůrná skupina k formativnímu hodnocení 
Zkušenost z praxe:  

„Podpůrná skupina funguje od začátku školního roku 2020/21 na 2. stupni školy – cílem je vzdělávání a rozvoj 
zapojených vyučujících v oblasti formativního hodnocení, záměrem je dlouhodobá práce. Skupina má momentálně 
7 členek (3 jsou součástí dvou projektů zaměřených na formativní hodnocení) a potkává se jednou za měsíc. Každé 
setkání má dané téma, zpočátku šlo převážně o vyjasňování pojmů a terminologie, slaďování se v porozumění 
sumativnímu a formativnímu hodnocení. Skupina staví na zkušenosti zapojených, zvědomují, jaké způsoby 
hodnocení používají a jejich formativní potenciál. Skupina má dvě koordinátorky – ty skupinu svolávají a moderují 
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proces. Vznik obdobné skupiny je v plánu i na 1. stupni školy.“ 

Konzultace s externisty 
Zkušenost z praxe:  

„Momentálně máme ve škole dvě externí metodičky, které mají vhled do toho, jak škola funguje. Metodičky chodí 
i do hodin, je to příležitost pro zpětnou vazbu a diskuzi a zejména získávání perspektivy odjinud.“ 

Průběžné neformální konzultace 
Zkušenost z praxe:  

„Konzultujeme do velké míry neformálně, u nás na malé škole neexistuje robustní podpůrná struktura. Děje se 
neustále, průběžně konzultujeme, čteme si navzájem hodnocení, diskutujeme konkrétní formulace, pokrok 
jednotlivých děti. Je zcela normální přijít a zeptat se, to dělají zkušení i začátečníci, není v tom rozdíl. Zhruba jednou 
měsíčně máme strukturovanou poradu, např. když píšeme měsíční hodnocení, frekvence a podoba porad se 
proměňuje dle situace a potřeb.“ 

Spontánní diskuze s kolegyněmi 
Zkušenost z praxe:  

„Ve škole si rádi klademe otázky stran naší praxe – např. při obědě nebo při rozhovoru v kabinetě, které se týkají 
také hodnocení, např. Jaké příležitosti k učení nabízí toto téma?, Co je cílem hodiny?, Jak by šlo do této práce 
zahrnout sebehodnocení?“ 

Skupinové konzultace 
Zkušenost z praxe: 

„Máme pravidelná setkání celé sborovny s externí metodičkou, kdy každý pošle předem vzorek slovního hodnocení 
a na to poté navazuje společná diskuze, zpětná vazba od metodičky a slaďování se na formulacích mezi vyučujícími. 
V době psaní hodnocení, např. vysvědčení se pak vyučující mohou metodičce ozývat, když si neví rady.“ 

Sdílení materiálů mezi vyučujícími 
Zkušenost z praxe:  

„Ve škole cíleně budujeme kolegiální atmosféru a kulturu sdílení. Vyučující ví, že to, co během práce vytváří, patří 
škole, je to naše společné dílo. Momentálně vytváříme databázi metodických a jiných materiálů vytvořených našimi 
vyučujícími, vznik databáze má na starost administrativní asistentka školy. S databází pak budou vyučující pracovat 
samostatně.“ 
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Hledání spojenců 
Zkušenost z praxe: 

„Nenásilnou formou s principy formativního hodnocení seznamujeme ostatní kolegyně, osmělujeme se. Já např. 
posílám materiály skrz e-mail lidem, které by daná věc mohla zajímat.“ 

Sdílené úložiště materiálů 
Zkušenost z praxe:  

„Škola má sdílený školní disk, kam vyučující nahrávají materiály, které mohou být užitečné pro ostatní. Úložiště má 
jasnou strukturu, je vytvořený jednoduchý manuál, jak s ním pracovat.“ 

4. Jasné dohody 
Stran hodnocení existují ve škole jasné dohody, které jsou prodiskutované, všichni jim rozumí.  
Tyto dohody mohou mít i formální podobu, mohou být součástí oficiálních dokumentů školy.  

V základu se opírají o vizi školy, v konkrétních detailech se ale mohou měnit, přizpůsobovat potřebám. 

Formativní hodnocení v dokumentech školy 
Zkušenost z praxe: 

 „Slovní hodnocení je ukotveno v klasifikačním řádu naší školy.“ 

„Škola si vytvořila tzv. etický kodex pedagoga – oficiální školní dokument, se kterým se seznamuje každý vyučující 
a je veřejně k dispozici. Kodex zahrnuje i přístup k hodnocení.“ 

„Na webu školy je oficiální dokument týkající se hodnocení, dokument je součástí školního řádu.“ 

„Do našich kriteriálních hodnocení za každý předmět (2. stupeň) máme zdůrazněný význam formativního 
hodnocení a osobního pokroku při učení. Jsou ukotveny v písemné podobě, žáci jsou s nimi seznámeni na začátku 
roku i průběžně. Na formativní hodnocení je kladen čím dál větší význam, cítíme, že je to třeba.“ 

Jasné dohody v rámci učitelského sboru 
Zkušenost z praxe:  

„V rámci učitelského sboru dodržujeme následující dohody: 1) Nedáváme žádné přepadovky. 2) Nesoutěžíme 
–  volíme spolupráci, pak nemůžeme do vyučování zahrnovat soutěže (to říkáme i rodičům). 3) Vždy je možnost 
opravy práce/známky – měl by ji iniciovat žák – ví, že ta možnost existuje. 3) Ne víc, než jedna větší prověrka denně. 
4) Vždy je prostor pro sebehodnocení.“ 

 

http://www.zsdrozdin.cz/wp-content/uploads/2020/10/Pravidla-pro-hodnocen%C3%AD-6.10.2020.pdf
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PROPOJOVÁNÍ SUMATIVNÍHO A FORMATIVNÍHO HODNOCENÍ 

Edookit jako nástroj pro zpětnou vazbu 
Zkušenost z praxe: 

„Lze jej využít jako nástroj pro zadání známky i zveřejnění komentáře. Krátký slovní komentář směrem k žákovi 
pomůže práci příště zvládnout ve vyšší kvalitě. Také pomáhá lepšímu porozumění, v čem dělal chyby.“ 

Manuál pro psaní slovního hodnocení 
Zkušenost z praxe: 

„Manuál ukazuje dobrou praxi – jak hodnocení chceme psát, i jak by spíše vypadat nemělo. Je to živý dokument, 
vzniká na základě diskuze v rámci skupinových konzultací.“ 

Zpětná vazba ředitele k vysvědčení 
Zkušenost z praxe:  

„Jako ředitel čtu všechna vysvědčení a dávám vyučujícím zpětnou vazbu. Jsem pod vysvědčením podepsaný, 
tak chci vědět, co podepisuji. To se dělo hlavně při zavádění slovního hodnocení na úrovni celé školy. Učím ve většině 
těch tříd, znám děti i rodiče.“ 

Kombinované hodnocení a kritéria 
Zkušenost z praxe: 

„V 1. a 2. třídě škola používá pouze slovní hodnocení. Ve 3. třídě nastupují známky – v  kombinované formě se 
slovním hodnocením. Pro známku jsou stanovena vždy jasná kritéria a je doplněna slovním komentářem, postupně 
je slovních komentářů méně.“ 

Kritéria pro absolvování předmětů 
Zkušenost z praxe:  

„Na úrovni předmětových komisí se vyučující dohodnou na minimu pro daný předmět (min. počet známek a dalších 
zadání, která je třeba splnit). Škola upouští od sbírání jedniček za splněné úkoly – žáci dostávají skrze Edookit 
S za splněný úkol a N za nesplněný úkol. Kritéria pro splnění předmětu mají žáci k dispozici v písemné podobě 
předem, na celé pololetí. Za dobře odvedenou práci, především v hodině, žáci jedničku mohou dostat, volíme ale 
rozmanité činnosti, ne jen vědomostní, tak aby ji mohl získat každý.“ 

Individuální rozhovory namísto psaného hodnocení 
Při velkém počtu žáků může být obtížné psát slovní hodnocení všem, míru rozsahu i formy hodnocení 
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lze nastavit různé pro různé skupiny. 

Tip: učím 245 žáků a nerada píšu – soustředím se nyní na svou třídu, tam jsem si naplánovala individuální rozhovory 
s každým – to lze zvládnout. Napsat slovní hodnocení nebo i jen komentář každému z 245 si nedokážu představit. 

 

KOMUNIKACE S RODIČI 

Školní řád jako živý dokument 
Škola chápe školní řád jako živý dokument, snaží se, aby byl přístupný a srozumitelný. Díky pravidelné 
aktualizaci se flexibilně upravují i přístupy a postupy stran hodnocení. Se školním řádem se seznamuje 
žactvo i rodiče. Zkušenost z praxe:  

„Jeden z vyučujících u nás ve škole natočil Youtube video představující školní řád. To je umístěno na Youtube kanálu 
školy.“ 

Semináře pro rodiče nebo rodičovské kavárny 
Zkušenost z praxe:  

„Semináře zaměřujeme tematicky na různé aspekty hodnocení. Vedou je vyučující ze školy, např. pro rodiče 
budoucích prvňáků.“ 

 „U nás ve škole se jedná o pravidelnou akci, koná se každý měsíc na různá témata (nyní online – čímž se dramaticky 
zvýšila účast). Účastní se vždy někdo z vedení a pak odborník na téma. Téma hodnocení se objevuje nyní poměrně 
často.“ 

Triády/Trojlístky/Tripartity 
Zkušenost z praxe:  

„Děláme pravidelné rozhovory ve složení rodič-učitel-žák. Hodnocení a sebehodnocení je nedílnou součástí 
setkání.“ 

Jasná komunikace s rodiči a prevence krizí 
Škola má jasnou filosofii, přístup k hodnocení je zřejmý. Rodiče ví, ještě než dítě nastoupí, jaký je přístup 
a způsoby hodnocení, mají jasné informace. Na to navazuje promyšlené vzdělávání a informování 
rodičů. Zkušenost z praxe: 

„Jednou za dva roky realizujeme evaluaci – velký zpětnovazební dotazník, kde se zaměřujeme i na otázky 
hodnocení.“ 

„Nejde neustále získávat zpětnou vazbu, jdeme spíše cestou důkladného informování a vysvětlování při zavádění 
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nové praxe – uvedeme cíle, proč to děláme, co od toho čekáme a pak vyčkáváme a monitorujeme, jak praxe 
funguje.“ 

„Informační e-maily prvně posíláme zkušebnímu okruhu rodičů napříč ročníky, ověříme srozumitelnost, získáme 
zpětnou vazbu a pak teprve posíláme všem.  

 

KOMUNIKACE S ŽÁKYNĚMI A ŽÁKY 

Reflektivní hodiny  
Zkušenost z praxe: 

„Každé dítě v průběhu hodiny pojmenovává, co se dařilo a kde potřebuje podporu. Tato reflexe se pak odráží 
v týdenním hodnocení. V 1. až 3. třídě reflektivní hodina probíhá každý pátek v délce 40 min (při distanční výuce). 
Jsou vytvořeny celkem 3 skupiny po 7 až 8 dětech. Ve 4. a 5. třídě je s podobným záměrem reflexe realizována 
individuálně – samostatně vždy jednou za 14 dní po 10 minutách na dítě.“ 

Jasné požadavky 
Zkušenost z praxe: 

„Děti vždy ví dopředu, co se bude dít, co se bude hodnotit a jak. Ústní zkoušení nastupuje až v 5. třídě , škola děti 
připravuje na to, že se s touto formou ověřování znalostí mohou setkat – připravujeme je na přechod na 2. stupeň 
na jinou školu.“ 

 

 

 


