LETNÍ ŠKOLA FORMATIVNÍHO HODNOCENÍ
zavádění formativního hodnocení do škol
ANOTACE
Text předkládá návrh vzdělávacího modulu zavádění formativního hodnocení do škol, který byl ověřen jako
formát třídenní letní školy v rámci projektu OP VVV Cestou vývojového kontinua.
Text obsahuje základní informace o realizované akci, návrh obsahového rámce, výstupy účastníků, pracovní listy
a hodnocení. Obsah je členěn do logicky uspořádaných bloků, které se zaměřují na prohlubování znalostí
a dovednosti jednotlivců a směřuje k rozvoji pospolitosti ve smyslu společného učení a podpory učení žáků. Jsou
zvoleny rozmanité formy práce, je využíváno zkušeností účastníků.
Hlavním záměrem Letní školy formativního hodnocení je vytvoření prostoru pro školní týmy, které promýšlejí
způsoby pro zavádění formativního hodnocení do procesů školy. Je navržena pro kolektivy pedagogických
pracovníků škol s různou mírou porozumění a vědomostí o formativním hodnocení.
Hlavním cílem je poskytnout školním týmům prostor pro postupné vytváření společného porozumění smyslu
a principů formativního hodnocení v celém jeho kontextu, podpořit týmy v transformaci školy na kulturu
organizace podporující učení (učící se organizace) a vytvořit představu o plánu pro zavádění formativního
hodnocení do školní praxe.
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PRŮBĚH REALIZACE
Letní škola se konala jako třídenní kurz pro školy zapojené do projektu v závěrečné fázi, kdy
po dvouleté spolupráci školy pokročily do fáze posílení role lídrů (učitelů zapojených do projektu)
v zavádění formativního hodnocení do praxe a šíření informací mezi své kolegy. Cílovou skupinou
proto byli kromě učitelů zapojených do projektu také jejich kolegové bez ohledu na předchozí
zkušenost s formativním hodnocením. Účast na akci byla dobrovolná, preferovány byly celé školní
týmy včetně zástupců vedení.
Každý den byl zaměřen na jinou složku potřeb a východisek pro zavádění formativního hodnocení
a jednotlivé tematické bloky na sebe logicky navazovaly. Postupně tak posilovaly pocit porozumění
smyslu formativního hodnocení, potřebu společného učení v rámci pedagogických týmů, ukotvení
metod formativního hodnocení v procesech a dokumentech školy a budování kultury školy
podporující učení. Pozice školních lídrů měla být posílena jejich zapojením do lektorování dílčích
programových bloků.
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TÉMATICKÉ BLOKY
Kapitola popisuje zaměření a délku trvání jednotlivých tematických bloků. Podrobný popis aktivit
je popsán v kapitole NÁVRH PROGRAMU.

TEMATICKÝ BLOK 1. FORMATIVNÍ HODNOCENÍ
Představení východisek pro zavádění formativního hodnocení a vytvoření společného porozumění
formativnímu hodnocení (sladění toho, co pod formativním hodnocením rozumíme na úrovni
používaných pojmů i v rámci obsahu těchto pojmů).

Téma: Komplexní rozvíjející hodnocení (formativní hodnocení)
Zaměření:
Tematický blok je zaměřen na porozumění východiskům účinného hodnocení žáků, seznámení
se základními principy a nástroji FH. Blok podporuje diskuzi nad dopady hodnocení na učení žáků
a vyučovací strategie učitelů. Do lektorování jsou zapojeni zkušenější kolegové (učitelé zapojení
do projektu), u kterých je posilována role lídrů.
Délka trvání:
4,5 h (6 vyučovacích hodin)

TEMATICKÝ BLOK 2. ŠKOLA JAKO UČÍCÍ SE ORGANIZACE
Navazuje na předchozí blok, kde došlo k porozumění pojmu formativní hodnocení a jeho smyslu
pro učení žáků a práci učitelů. Nejdříve účastníci přemýšlejí o tom, jak by chtěli, aby hodnocení
na jejich škole vypadalo. Následně se věnují porozumění pojmu kultura společného učení a získávají
potřebu ji ve škole vytvářet. Na základě toho pak účastníci přemýšlejí o tom, jak se taková kultura
projevuje, jak se učitelé společně učí a v kterých oblastech (procesech i dokumentech) se má objevit.

Téma 1. Jak to máme s hodnocením
Zaměření:
Tento tematický blok dává prostor k diskuzi nad smyslem hodnocení v současné škole. Účastníci
si nejdříve vybavují, jaký smysl přikládají hodnocení ve své výuce a jaké formy hodnocení převládají
na jejich škole. Následně diskutují o tom, jak by chtěli hodnocení nově používat. Dochází
k vyjasňování představ o smyslu hodnocení a jeho formě, která je za současných okolností vhodná
pro danou školu (třídu).
Délka trvání:
1,5 h (2 vyučovací hodiny)
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Téma 2. Společné učení
Zaměření:
Tematický blok dává prostor k zamyšlení a diskuzi nad modelem školy podporující učení, tj. školy
založené na kultuře společného učení, profesním rozvoji a spolupráci. Potom, co si účastníci vyjasní
představu o hodnocení na jejich školách, se zamýšlejí nad způsoby, které ve školách používají
ke společnému učení. Prostřednictvím videopřednášky načerpávají informace o dalších způsobech
společného učení a na závěr vybírají takové, které jsou pro ně a jejich školu nejvíce užitečné.
Délka trvání:
1,5 h (2 vyučovací hodiny)

Téma 3. Výuka založená na zkušenosti
Zaměření:
Tento doplňkový tematický blok propojuje formativní hodnocení s Vývojovým kontinuem
odpovědného jednání k přírodě a lidem1. Odehrává se v terénu, který umožňuje prezentovat
praktické propojení cílů vývojového kontinua s výukou v místě. Současně tento blok plní v rámci
kurzu relaxační a stmelovací funkci.
Délka trvání:
4,5 h (6 vyučovacích hodin)

TEMATICKÝ BLOK 3. KULTURA ŠKOLY PODPORUJÍCÍ UČENÍ
V předchozím bloku se učitelé vydali na cestu společného vylaďování. Diskutovali, jak by mělo
vypadat hodnocení na jejich školách, a jak by mohly být vytvořeny podmínky pro společné učení.
Na tyto výstupy navazuje poslední tematický blok, v němž jsou učitelé seznamováni se zkušenostmi
z jiné školy. Svůj pohled na svou školu jako na učící se organizaci tak obohacují o další pozitivní
i negativní zkušenosti a příklady. Celý blok vrcholí plánováním změny při skupinové práci školních
týmů. Kurz je uzavřen zhodnocením formou reflexe a zpětné vazby.

Téma 1. Škola podporující učení
Zaměření:
Do tohoto tematického bloku je zařazeno setkání se zástupci přizvané školy, která svou kulturu
buduje na společném učení učitelů. Jejich svědectví je inspirací a zároveň posílením důvěry účastníků

1

Specifikum realizovaného projektu viz MIKULICOVÁ, Hana, 2019. Vývojové kontinuum odpovědného jednání k přírodě a lidem [online].
Brno [cit. 2021-10-25]. Dostupné z: http://www.odpovednejednani.cz/vyvojove-kontinuum
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v možnou změnu u jejich školy2. Pod jeho vedením si účastníci současně vyzkoušeli jeden ze způsobů
společného učení (učící se skupina).
Délka trvání:
3 h (4 vyučovací hodiny)

Téma 2. Plánování týmů
Zaměření:
Učitelé pojmenovávají potřeby, které je vedou k rozvoji kultury školy podporující učení. Tyto potřeby
přehodnocují na úrovni zaměstnanců školy, žáků i celkového chodu školy. Na základě
pojmenovaných potřeb promýšlí kroky k jejich naplnění.
Délka trvání:
2,25 h (3 vyučovací hodiny)

Téma 3. Závěrečné zhodnocení
Zaměření:
Poslední blok je určený k závěrečné reflexi a sdílení důležitých momentů. Účastníkům je poskytnut
prostor pro zpětnou vazbu na zajištění a obsah kurzu.
Délka trvání:
1,5 h (2 vyučovací hodiny)

2

V rámci letní školy námi realizovaného projektu, byl pozván pedagog ze ZŠ Ostašov.
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NÁVRH PROGRAMU
Následující text je návrhem programu. Tento program byl pilotně vyzkoušen v rámci realizovaného
projektu a následně upraven do navrhované podoby. Ačkoli zohledňuje logickou provázanost
jednotlivých témat, je nutné program uzpůsobit aktuálním podmínkám a potřebám škol.

DEN PRVNÍ: FORMATIVNÍ HODNOCENÍ
Téma: Komplexní rozvíjející hodnocení (formativní hodnocení)
Cíl:

Vytvořit prostor pro společné porozumění smyslu a základních principů a nástrojů
formativního hodnocení v rámci pedagogického týmu a jeho zavádění
do praktického života školy.

Výstup:

Učitelé mají základní porozumění o:
 principech a nástrojích, které jim pomohou zavést formativní prvky do systému
hodnocení ve škole,
 smyslu a účincích formativního hodnocení na učení žáků a práci učitelů,
 potřebě vzájemné spolupráce kolegů při zavádění FH a reflektování změn
na úrovni třídy i školy.
7

Délka trvání: 4,5 h (6 vyučovacích hodin)
Program:
VÝCHODISKA (30 min)
představení škol a jejich východisek pro formativní hodnocení žáků
- Účastníci představují současnou situaci na svých školách, popisují, kde se ve FH právě
nacházejí, svá tvrzení případně dokládají ukázkami, pojmenovávají potřeby pro změnu
přístupů hodnocení.
ÚVOD DO FORMATIVNÍHO HODNOCENÍ (30 min)
prezentace základních principů FH a jeho vývoje
- Lektorka prezentuje základní informace o formativním hodnocení, zvyšuje porozumění
odlišnosti mezi assessment of / for / as learning a doplňuje kontext vývoje formativního
hodnocení v čase.
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DÍLNY (120 min)
prezentace technik a nástrojů formativního hodnocení formou dílen3
- Lídři škol v předem připravených dílnách prezentují své zkušenosti o vybraném nástroji
nebo oblasti formativního hodnocení.
- Účastníci si vybírají, které dílny navštíví, každý účastník se smí zúčastnit pouze tří dílen.
- Průběh:
1) vysvětlení průběhu, upoutávky k dílnám – lídr krátce řekne téma a obsah dílny
(10 min)
2) průběh dílen 3x 20 min, účastníci vždy po signálu přejdou do jiné dílny, (celkem
60 min)
3) školní týmy se scházejí ke společnému sdílení toho, co se každý na dílnách naučil
(15 min)
4) společná reflexe (15 min)
- Zaměření dílen:
1. Cíle učení
2. Popisná zpětná vazba (poskytování ZV žákovi)
3. Popisná zpětná vazba (získávání ZV od žáků)
4. Kritéria hodnocení
5. Propojení sumativního a formativního hodnocení
6. Sebereflexe a sebehodnocení
8
PŘESTÁVKA (30 min)
SUMARIZACE (45 min)
- Účastníci pod vedením lektorky sumarizují své poznatky a doplňují si je o další kontexty
(otázky a odpovědi).
DISKUZE (30 min)
- Diskuze nad dopady formativního hodnocení na učení žáků a práci učitelů.
REFLEXE (15 min)
- Účastníci reflektují své pocity a poznatky z celého bloku.
- Návrh reflektivních otázek:
1.
2.
3.
4.

3

Jak nyní rozumíte formativnímu hodnocení? Co to pro vás znamená FH?
Které metody, techniky a nástroje vám pomůžou zavádět FH do výuky?
Jaký smysl a dopad má FH na učení žáků? A jaký smysl to má pro vás?
V čem může podpořit FH na vaší škole spolupráce učitelů a společná reflexe?

Ukázka jedné z připravených dílen viz Příloha 4.
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DEN DRUHÝ: ŠKOLA JAKO UČÍCÍ SE ORGANIZACE
Téma 1. Jak to máme s hodnocením
Cíl:

Školní týmy si vyjasňují představu o smyslu a formě hodnocení na jejich škole.

Výstupy:



Učitelé navzájem porovnají své přístupy k hodnocení žáků.
Učitelé si vyjasní společný přístup školy k hodnocení a popíšou, jak by chtěli,
aby hodnocení vypadalo.

Délka trvání: 1,5 h (2 vyučovací hodiny)
Program:
ÚVOD (10 min)
uvedení do tématu
- Lektor rámuje tematický blok:
„Nejdříve budeme ve školních týmech přemýšlet o tom, jakým způsobem se na vaší
škole hodnotí, a potom jak byste chtěli, aby hodnocení vypadalo. Dále se budeme
věnovat společnému učení učitelů.“
HODNOCENÍ NA NAŠÍ ŠKOLE (60 min)
- Učitelé si utvářejí představu o formách hodnocení a jeho smyslu ve své výuce
a na jejich škole, společně si pak vyjasňují představu o takových formách hodnocení,
které by na škole chtěli podpořit nebo zavést.
- BRAINSTORMING (z toho 30 min)
Brainstorming současných přístupů a forem hodnocení na škole.
Kde se nacházím já a kde se nachází naše škola v oblasti hodnocení?
- Individuální zamyšlení
„Jak to mám já s hodnocením a jakým způsobem hodnotím žáky?“
- Skupinový brainstorming
„Jak to máme my na škole s hodnocením žáků?“
Výstup: flip s výpisem současných způsobů hodnocení za každý školní tým.
-

DISKUZE TÝMŮ (z toho 30 min)
Diskuze ve školních týmech o smyslu hodnocení na jejich škole a o tom, jak by
chtěli, aby hodnocení na škole vypadalo. Třídí a sestavují formy hodnocení, které by
chtěli na škole podpořit nebo zavést
- „Jak chceme, aby hodnocení na naší škole vypadalo?“
- „Které hodnocení nejlépe podpoří učení našich žáků?“
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Výstup: flip s výpisem nových způsobů hodnocení za každý školní tým
REFLEXE (20 min)
- Zástupce skupiny řekne ostatním to nejdůležitější, na co si v průběhu diskuze
přišli (největší AHA, nejdůležitější myšlenka, zásadní uvědomění).
- Individuálně si učitelé mohou zhodnotit vlastní práci v týmu4.

Téma 2. Společné učení
Cíl:

Školní týmy rozumí potřebě budovat kulturu společného učení a jejího ukotvení
v procesech a dokumentech školy.

Výstup:


Učitelé sdílí představu o podobě společného učení své škole a o tom, jak
ho ve školních podmínkách realizovat.

Délka trvání: 1,5 h (2 vyučovací hodiny)
Program:
ÚVOD (5 min)
uvedení do tématu
- Lektor rámuje tematický blok:
„Chceme-li zlepšit výsledky žáků, musíme spolu pracovat a budovat kulturu
společného učení. Tato kultura by měla být žitou realitou a současně by měla být
zjevná v procesech a dokumentech školy.
Zavádění formativního hodnocení je komplexní, pomalý a postupný proces!
Předpokládá změnu kulturu školy v oblastech:
KOMUNIKACE (zavedení principů a metod FH do života školy),
LEADERSHIP (změna vize, strategie, organizace a procesů školy),
ŠKOLNÍ TÝM (nadšení a zapojení učitelé, kultura společného učení).“
BRAINSTORMING (10 min)
-

4

Brainstorming způsobů, které ve školách učitelé nyní používají ke společnému učení:
„Jakým způsobem se na vaší škole učíte spolu navzájem?“.
Výstup: společný flip s vypsanými způsoby společného učení.

Viz Pracovní list Sebehodnocení práce ve skupině (Příloha 1).
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VIDEOPŘEDNÁŠKA (30 min)
-

Záznam přednášky o metodách společného učení, Kateřina Kopicová, Broňa
Rabasová (ZŠ Slatiňany)5.
Účastníci si v průběhu přednášky zaznamenávají další způsoby společného učení.
Po skončení přednášky na flip společně doplňují způsoby učení učitelů, které jim
za současných podmínek připadají použitelné a smysluplné.
Výstup: flip se seznamem způsobů společného učení, který je daným kolektivem
účastníků přijatelný.

DISKUZE TÝMŮ (40 min)
-

-

-

Účastníci se sejdou ve školních týmech a společně promýšlejí možnosti pro společné
učení:
„Co můžeme na naší škole udělat pro to, abychom podpořili kulturu společného
učení? Které způsoby začleníme do naší kultury organizace a jak?“.
Prezentace výsledků práce ve skupinách, každý tým představí ostatním, jakou cestu
zvolili:
„Jak na to společně půjdete? Čím můžete individuálně přispět?“.
Lektor případně vyznačuje ve společném flipu způsoby, které týmy vybraly.

REFLEXE (5 min)
kartička na odchodnou
-

Individuálně účastníci napíšou na lísteček odpověď na některou z otázek a odevzdají
lektorovi:
„V čem se změnil můj postoj k hodnocení žáků?
Co jsem si na tématu školy jako učící se organizace uvědomil/a?“.

Téma 3. Výuka založená na zkušenosti
Cíl:

Učitelé se seznamují s konceptem odpovědného jednání k přírodě a lidem
a na praktických příkladech získávají představu o využití vývojového kontinua
a jeho propojení s formativním hodnocením.

Výstup:


5

Učitelé mají povědomí o oblastech a cílech vývojového kontinua.

Dostupné z https://growth-mindset.cz/vzajemne-uceni-a-kolegialni-podpora-mezi-pedagogy/, stopáž 18:00 až 37:40
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Učitelé prakticky zkouší realizovat vybrané cíle při výuce venku. K cílům
promýšlejí očekávané výstupy a metody učení.

Délka trvání: 4,5 h (6 vyučovacích hodin)
Program:
Terénní exkurze inspirativním přírodním prostředím NS Josefovské údolí a NPR Býčí skála.
Stezka vedená dvěma průvodci, kteří na trase dlouhé 4,5km seznamují účastníky formou
zastavení s jednotlivými oblastmi Vývojového kontinua odpovědného jednání k přírodě a
lidem, které aplikují prostřednictvím aktivit spojených s místem (Josefovské údolí).
Vývojové kontinuum odpovědného jednání k přírodě a k lidem – oblasti:
a) Vnímavost
b) Vztah k místu
c) Systémy a děje
d) Badatelské dovednosti
e) Řešení problémů
f) Připravenost jednat
Zastavení: Místo/aktivity k oblasti kontinua
12
BÝČÍ SKÁLA – VZTAH K MÍSTU
- Cíl: Seznámení a navození vztahu k místu netradičními formami (scénka, setkání
s místním znalcem).
- Scénka: Setkání objevitele a umělce (Jindřich Wankl, Zdeněk Burian), kteří významně
ovlivnili vztah společnosti k regionu a její vnímání konkrétních míst, jako je např. Býčí
skála, její unikátnost a význam.
- Setkání s regionálním znalcem místa (Mgr. Kateřina Jelínková) – formou krátké
přednášky s bohatou obrazovou dokumentací a konkrétními ukázkami v krajině
se dozvídáme zásadní změny krajiny v minulosti a vliv lidské činnosti na přírodu v
okolí.
KOSTELÍK – VNÍMAVOST
- Cíl: Vnímání prostoru všemi smysly.
- Zpívání s ozvěnou a průzkum jeskynních prostor Kostelík.
ZUB ČASU – ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
- Cíl: Získat informace o zdejších problémech krasu aktivní formou přenositelnou
na žáky.

Cestou vývojového kontinua – podpora učitelů v osvojování formativního hodnocení CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008248.
CC BY-SA 4.0

-

Diskuse ve dvojici, hledání souvislostí aktuálních problémů Moravského krasu
a lidské činnosti. Společné sdílení formou diskuse nad tematicky zaměřenými
kartičkami s popisem konkrétních příkladů ze současnosti.

VÝVĚRA KŘTINSKÉHO POTOKA – SYSTÉMY A DĚJE
- Cíl: Získat zkušenost jak propojit reálný svět se získáváním informací.
- Ukázka jeskynního vývěru. Práce ve dvojicích na téma jak funguje jeskyně.
JÁCHYMKA – VNÍMAVOST
-

Cíl: Zažít pocity z návštěvy netradičního místa, sdílet formování vztahu k jeskyním
skrze cvičení využívající smysly.
Průzkum jeskyně v malých skupinách, využití smyslů (sluch, hmat, zrak, čich)
pro získání povědomí o vlastnostech jeskynního prostředí. Skupinové zpívání.
Navození bezpečné atmosféry, práce s pocitem bezpečí a tajemna.

SKLÁŘSKÁ HUŤ – BADATELSKÉ DOVEDNOSTI
- Cíl: Seznámení se základními principy a postupy pedagogické metody Badatelství
v propojení s místním architektonickým objektem.
- Prohlídka prostoru, využití principů zkoumání prostoru formou badatelství
pro hledání odpovědí a informací.
CESTA ZPĚT PODÉL ŘÍČKY – PŘIPRAVENOST JEDNAT
- Cíl: Sebereflexe z pohledu pedagoga a jeho vlivu na oblast kontinua Připravenost
jednat.
- Sebereflexe toho, co mohu udělat pro ochranu krasu já jedinec / já a společenstvo
nebo společnost.
- Reflektivní otázky: Jak já jako pedagožka/pedagog vedu žáky a žákyně k:
 vnímavosti vůči lidem a přírodě?
 respektu a vztahu k místům, na kterých žijeme, či je navštěvujeme?
 porozumění systémům a dějům, které tvoří svět?
 rozvoji badatelských dovedností, kladení otázek?
 řešení problémů a k takovému jednání, které je promyšlené a podložené
informacemi?
 sebedůvěře a vědomí, že mají možnost ovlivňovat svět kolem nich?
 Jaké příklady aktivit ze své praxe bych mohl/a sdílet s kolegy/němi k jednotlivým
bodům?
 Co mě zaujalo během dnešní procházky, co jsem si zapamatoval/a, co se mi honí
hlavou? Napadá mě něco nového ve vztahu k mé výuce?
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UZAVŘENÍ – REFLEXE
Představení koncepce Vývojového kontinua, provázání jednotlivých zastavení s jeho
oblastmi. Diskuse nad možnostmi zařazení do ŠVP.
1. Ve skupinách – vzpomínání, co se dělo během procházky: „Která zastavení se snažila
ilustrovat kterou oblast kontinua? Zkuste ve skupině odhadnout“. Rozdat papír A5
s popisem oblastí. „Co vás zaujalo, co vás napadá?“
2. Sdílení ze skupin
3. Zamyšlení nad otázkami – jednotlivci, prostor pro psaní na papír A5 pro každého
4. Dyády – sdílení ve dvojicích
5. Sdílení v celé skupině – co si z procházky odnášíme, o čem jsme se bavili ve dvojici.

DEN TŘETÍ: KULTURA ŠKOLY PODPORUJÍCÍ UČENÍ
Téma 1. Škola podporující učení
Cíl:

Školní týmy se seznamují s příkladem budování kultury vzájemné podpory
na příkladu pozvané školy a vyzkouší si jeden ze způsobů společného učení učitelů.

Výstup:




Učitelé se seznamují s konkrétním příkladem dobré praxe jedné školy.
Učitelé přemýšlí o možnostech a dopadech budování kultury vzájemné podpory
ve své škole.
Učitelé získají zkušenost s přípravou a vedením učící se skupiny.

Délka trvání: 3 h (4 vyučovací hodiny)
Poznámka: Pro účel letní školy, na které byl tento modul ověřován, byl přizván zástupce ředitele ZŠ
Ostašov. Organizačně nebylo možné zajistit jeho osobní přítomnost, a proto se jeho vstup konal
online v prostředí aplikace ZOOM.
Program:
PŘISTÁNÍ (10 min)
úvodní evokace
-

Účastníci jsou po přivítání vyzváni k vybavení nejdůležitějších nebo nosných
myšlenek a momentů z předchozího dne, které se jim zdají využitelné pro jejich
osobní nebo školní praxi.
„Které myšlenky a momenty ze včerejška ve vás stále rezonují (nebo vám nedaly
spát)?“

ÚVOD (5 min)
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-

Uvedení do tématu, vzájemné představení lektora a účastníků.

PREZENTACE (20 min)
-

Lektor představuje cestu k budování kultury vzájemné podpory ve své škole,
představuje vizi školy a způsoby, které škola zvolila pro zavádění formativního
hodnocení, seznamuje učitele s tím, jak se tato žitá praxe projevuje v procesech
školy i jejích dokumentech, jsou představeny různé formy vzájemné podpory.

UČÍCÍ SE SKUPINY (60 min)
-

-

Účastníkům je představen model učící se skupiny dle Dylana Williama, jsou
představeny formální záležitosti, které by měla setkání splňovat:
 sepsání základních pravidel skupiny, která se účastníci zavázali dodržovat,
 dohodnout se na pevných termínech setkávání,
 být ochotni investovat svůj čas (čím větší skupina je, tím více času jednotlivá
setkání zaberou),
 skupina se pak může rozrůstat, ale při počtu vyšším než 10 pedagogů v jedné
skupině se vytrácí efektivita,
 každé setkání má mít jasně danou strukturu a učitelé by měli být
obeznámeni s tím, co se od nich očekává,
 součástí setkávání je tvorba individuálního plánu aktivit na další měsíc
pro každého učitele.
Učitelé následně pod vedením lektora prakticky zkouší projít všemi fázemi modelu
učící se skupiny:
Struktura učící se skupiny:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

představení (5 min)
startovací aktivita (5 min)
zpětná vazba (25 min)
nové poznatky
individuální plánování činností (15 min)
souhrn učení (5 min)

UZAVŘENÍ PŘEDNÁŠKY (25 min)
otázky a odpovědi, rozloučení s lektorem
DISKUZE V TÝMECH (30 min)
- Učitelé se sejdou ve svých týmech a společně přemýšlejí o tom, co je zaujalo
na příběhu pozvané školy a v čem vidí přínos nebo rizika při budování kultury
vzájemné podpory.
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-

Následně pojmenovávají oblasti, kterých by se změna v kultuře školy dotkla.
„Kterých oblastí vaší školy se dotkne změna v kultuře školy?“

-

K dispozici jsou učitelům vytištěné školní vzdělávací programy dalších inspirativních
škol.

REFLEXE (30 min)
-

Při společné reflexi skupinové práce si týmy vzájemně sdělují své zásadní postřehy
a pojmenovávají konkrétní oblasti, kterých se dotkne změna v kultuře školy.
„Na co jste si v týmu přišli?“

Téma 2. Plánování týmů
Cíl:

Pojmenovat potřeby pro rozvoj kultury školy podporující učení na úrovni žáků,
pedagogů, vedení i provozu školy a promyslet kroky k jejich naplnění a ukotvení
v procesech a dokumentech školy.

Výstup:
●
●

Učitelé ve svém týmu sdělují potřeby pro rozvoj kultury školy a pojmenovávají
hlavní oblasti, ve kterých se má změna projevit.
Učitelé společně plánují první kroky změny v kultuře školy.

Délka trvání: 2,25 h (3 vyučovací hodiny)
Program:
OHLÉDNUTÍ (15 min)
-

Po přestávce jsou učitelé vybídnuti k vybavení si důležitých momentů z předchozího
bloku.
„Co se přes oběd usadilo? Jaké otázky vznikly?
Které důležité momenty se vám vrací v mysli?“

PREZENTACE DALŠÍCH METOD ZAVÁDĚNÍ FORMATIVNÍHO HODNOCENÍ (30 min)
-

Učitelům je formou prezentace představen princip badatelského cyklu profesního
rozvoje jako příklad responzivního učení (Timperley, 2011, Hattie, 2012).
Pět dimenzí badatelského cyklu učení (Teacher enquiry and knowledge-building
cycle) ukazuje způsob, jak může učitel prostřednictvím porozumění potřebám žáků i
svých průběžně vyhodnocovat vlastní pedagogickou práci.
https://slideplayer.cz/slide/15378464/
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https://uspechzaka.cz/wp/wp-content/uploads/2017/10/HanaKo%C5%A1%C5%A5%C3%A1lov%C3%A1Jak%C3%BD-dopad-nau%C4%8Den%C3%AD-d%C4%9Bt%C3%AD-m%C3%A1-na%C5%A1espolupr%C3%A1ce-s-u%C4%8Diteli.pdf
PLÁNOVÁNÍ V TÝMECH (1 h)
-

Školy se sejdou se svými týmy a promýšlejí změny v kultuře školy podle modelu tří
otázek:
1. Kam jdeme?
Jaký cíl (jakou vizi) sledujeme? Na čem chceme pracovat? Co chceme zavést
nebo změnit? Co dělají jednotliví aktéři (učitelé a lídři ve škole), aby rozuměli
učení každého dítěte/učitele?
2. Kde jsme?
Jak na tom dnes jsme vzhledem k tomu, kam míříme? Jaké máme potřeby
(z čeho vycházíte)?
3. Kudy dál?
Jak na to půjdeme? Pro jaké kroky se rozhodneme? Jakým způsobem budeme
danou změnu zavádět?
Co k tomu potřebujeme? Jakou pomoc potřebujeme zvenčí a jakou podporu
můžeme využít zevnitř?

-

-

Učitelé mají k dispozici Pracovní list Cesta naší školy k zavedení formativního
hodnocení6 a podporu formou Pracovního listu Plánování změny kultury školy
a hledání cest k formativní škole7
Výstup: flip s pojmenovanými oblastmi, ve kterých se změna projeví, nebo popisem
způsobu, jak na to půjdou.

PREZENTACE TÝMŮ (30 min)
- Týmy prezentují ostatním výsledky diskuze, sdělují své postřehy a zjištění.

6

Viz Příloha 2 – Pracovní list Cesta naší školy k zavedení formativního hodnocení.
Příloha 3 – Pracovní list Plánování změny kultury školy a hledání cest k formativní škole.

7 Viz
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Téma 3. Závěrečné zhodnocení
Cíl:

Reflektovat důležité momenty z celého kurzu a osobní posun v porozumění
budování kultury školy podporující učení (formativní školy).
Zhodnotit průběh kurzu a poskytnout prostor pro sdělení zpětné vazby
organizátorům.

Výstupy:




Učitelé posoudí posun v porozumění smyslu formativního hodnocení a potřeby
zavádění změn do kultury školy.
Učitelé zhodnotí změnu v porozumění potřebě budovat kulturu společného
učení.
Učitelé sdílejí své celkové dojmy a uvědomění a dávají zpětnou vazbu
organizátorům na zajištění a obsah semináře.

Délka trvání: 1,5 h (2 vyučovací hodiny)
Program:
MENTIMETR (30 min)
- Forma závěrečné reflexe byla inspirována online aplikací Mentimetr, vybrané
formáty z této aplikace byly transformovány na offline prostředí (flipové papíry).
Škálování (flip 1): POROZUMĚNÍ FORMATIVNÍMU HODNOCENÍ
Vyznačte na škále od -10 do +10 o kolik se zvýšilo nebo snížilo vaše porozumění o:
metodách, technikách a nástrojích FH,
smyslu a účincích FH na učení žáků a práci učitelů,
o potřebě vzájemné spolupráce a reflektování změn?
Word clouds (flip 2): ŠKOLA JAKO UČÍCÍ SE ORGANIZACE
Zapište příklad na flip nebo vyznač příklad, který zapsal někdo před tebou:
které způsoby společného učení vám dávají ve vaší škole největší
smysl (max. 1-3 příklady)?
Vzkazy (flip 3): KULTURA ŠKOLY PODPORUJÍCÍ UČENÍ
Napište odpověď na lepík a přilep na flip:
V čem konkrétně se pro vás otevírají výzvy a příležitosti
pro budování kultury školy podporující učení?
ZHODNOCENÍ (30 min)
- Prostor pro sdílení dojmů a nejdůležitějších momentů z celého kurzu.
- Účastníci jsou vybídnuti ke sdělení zpětné vazby na obsahové i organizační zajištění
kurzu.
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-

Několik dní po skončení kurzu je účastníkům rozeslán mail s veškerými použitými
materiály a prezentacemi a současně anonymní online formulář na zpětnou vazbu:
- Do jaké míry se naplnila vaše očekávání? (pětibodová škála: téměř vůbec –
zcela)
- Které konkrétní momenty pro vás byly zásadní nebo důležité (co se týká
obsahu i zajištění akce)?
- Jak byste ohodnotili následující položky (tabulka se škálou – nevyhovující /
ještě přijatelné / dobré nebo vyhovující / výborné / nadmíru skvělé):
- ubytování,
- strava,
- program a lektorské zajištění,
- organizační zajištění a komunikace,
- místo a prostory.
- Prostor pro vzkazy organizátorům.
ROZLOUČENÍ (30 min)
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VYHODNOCENÍ REALIZACE MODULU
Složka obsahuje týmovou reflexi realizačně-odborného týmu, který se podílel na přípravě letní školy
a vyhodnocení formuláře pro zpětnou vazbu po kurzu.
Nabízený model letní školy se opíral o předchozí dvouletou spolupráci učitelů ze škol zapojených
do projektu OP VVV Cestou vývojového kontinua.
Jak důležité nebo zásadní učitelé vnímali situace, kdy mohli teorii vyzkoušet v praxi nebo kdy byly
teoretické informace ilustrovány na konkrétním příkladu. Někteří vyjadřovali obdiv ke kolegům, kteří
lektorovali dílny. Nejvíce oceňovali první blok týkající se popisu formativního hodnocení, který
lektorovala doc. Jana Kratochvílová. Předpokládáme, že to bylo z důvodu různých zkušeností účastníků
(školní týmy tvořili nejen učitelé zapojení do projektu ale také jejich kolegyně učitelky, asistentky
a vychovatelky, které o formativním hodnocení téměř nic nevěděly):

“celkově jsem objevila nové oblasti hledání smyslu procesu učení, o kterých
jsem dříve tímto způsobem ani neuvažovala.”

Důležitým momentem pro některé školy bylo také poskytnutí možnosti pracovat společně s celým
týmem školy. Program na některé působil zahlceně:

“občas jsem měla až pocit určité zahlcenosti, potřebovala bych více času to
osobně zpracovávat po menších krocích”.

Díky intenzivní práci zapojených učitelek na svém profesním rozvoji v rámci projektu bylo možné je
využít v roli lektorů a posílit jejich roli lídrů ve školách. Zjistili jsme z jejich vyjádření, že tento záměr
byl u některých za hranicí zóny nejbližšího vývoje. V rámci dílen v prvním dni letní školy učitelky
lektorovaly předem rozdělená témata. Pro většinu učitelek byl tento přesun do jiné role (byť
vzdělávací) krokem mimo jejich komfortní zónu. Učitelům proto byla poskytnuta intenzivní podpora
pro přípravu dílny před letní školou. Mnohé si na této práci uvědomily, že i pro tento typ vzdělávání si
musí formulovat cíl dílny a výstupy, kterých chtějí dosáhnout. Ačkoli se jednalo o dlouhodobě učící
učitelky, vnímaly roli lektora jako příliš náročnou a spojenou s obavami o jejich fundovanosti
a dostatečné přípravě. Některé tak nezvládly před realizací provést účinnou sebereflexi časového
plánu své dílny.
Po skončení letní školy byla s učiteli na společném setkání formativní skupiny provedena reflexe dílen.
Vedlejším a nechtěným efektem změny rolí učitelek bylo to, že byly automaticky kolegy ze školního
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týmu vnímány jako kompetentnější a obraceli se na ně průběžně s nadstandardními dotazy týkající se
zavádění formativního hodnocení do školní praxe. K posílení pozice lídra tak sice došlo, ale některými
bylo toto vnímáno negativně v důsledku pociťované „nadřazenosti“ vůči ostatním kolegům.
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POSUDEK GARANTKY
Složka obsahuje vyjádření odborné garantky formativního hodnocení v projektu, doc. Jany
Kratochvílové, MU.
Vyzkoušený model letní školy nabízí systémové myšlení při podpoře formativního hodnocení.
Nezaměřuje se na pouhé porozumění komplexnímu rozvíjejícímu hodnocení, ale na kulturu učení,
kterou je toto hodnocení součástí a rovněž na možnosti rozvoje vzájemného učení.
Jeho moduly jsou promyšlené, vzájemně provázané a gradují od toho, co je učitelům již známé (dva
roky pracují na rozvoji formativního hodnocení) k tomu, co je nezbytné pro podporu takového
hodnocení napříč školou.

Opouští potřebu individuálního rozvoje zapojených učitelů (kteří již
formativní hodnocení v praxi používají) a přechází ke kolegiální podpoře
v pedagogickém sboru.

Vzdělávací modul využívá učitelů jako lídrů pro přenos znalostí a dovedností k celému pedagogickému
sboru. Aby mohl být tento potenciál lídrů využitý, nabízí účastníkům systematickou práci směřující
k porozumění potřeb učící se organizace a hledání strategií společného rozvoje.
Jednotlivé tematické bloky na sebe logicky navazují, jsou realizovány aktivizujícími výukovými
metodami a vždy reflektovány.

Tematické bloky postupně posilují pocit porozumění smyslu formativního
hodnocení, potřebu společného učení v rámci pedagogických týmů,
ukotvení metod formativního hodnocení v procesech a dokumentech školy
a budování kultury školy podporující učení.

Vzdělávací modul vychází konstruktivisticky ze zkušeností učitelů a prostřednictvím nově získaných
znalostí a zkušeností je vede k hledání kultury učení pro danou školu. Silnou stránkou modulu je
podpora reflektivního myšlení učitelů a sdílení svých zkušeností mezi jednotlivými členy
pedagogického sboru. Dochází tak bezděčně k obohacování a inspirování se vzájemně, k evaluaci své
současné situace a hledání cest k rozvoji. Velký přínos vidím v rozpracovanosti strategií podporujících
kulturu učení ve škole již v rámci letní školy. Učitelé tak mají na co navázat při dalších pracovních
jednáních ve škole. Důležitým momentem pro školy je poskytnutí možnosti pracovat společně s celým
týmem školy a sdílet zkušenosti vzájemně.
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Za stěžejní pro tento modul považuji úvodní blok týkající se představení formativního hodnocení
dvěma odlišným skupinám: a) učitelé dva roky zapojení do projektu, b) jejich kolegové bez hlubších
zkušeností s formativním hodnocením. Za významné považuji, že učitelé – účastníci projektu vystupují
v rámci tohoto úvodního bloku v roli lídrů. Setkávají se zcela s novou rolí lektorů. Vyzkoušejí si tuto roli
v praxi s cílem posílit jejich sebepojetí, odbourat stres a promyslet způsob předání svých znalostí
a dovedností v oblasti formativního hodnocení nejen v rámci tohoto vzdělávacího modulu, ale
i do budoucna.
V rámci letní školy se podařilo otevřít společné uvažování členů pedagogického sboru o své kultuře
učení a její proměně. Hlavní cíl Letní školy formativního hodnocení „poskytnout školním týmům
prostor pro postupné vytváření společného porozumění smyslu a principů formativního hodnocení
v celém jeho kontextu, podpořit týmy v transformaci školy na kulturu organizace podporující učení
(učící se organizace) a vytvořit představu o plánu pro zavádění formativního hodnocení do školní
praxe“ byl naplněn.
Celý vzdělávací modul je popsán v jasné struktuře (od cílů, přes vzdělávací strategie k reflexi) a je
přenositelný pro využití dalším týmům učitelů při jejich vzdělávání. Jde o kvalitně připravený, jasně
strukturovaný a promyšlený vzdělávací modul.
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PŘÍLOHY
Příloha 1 – Pracovní list Sebehodnocení práce ve skupině

Sebehodnocení práce ve skupině
Označte křížkem, jak jste dle Vašeho názoru splnili tato kritéria pro spolupráci ve skupině.
Kritérium

STÁLE

ČASTO

NĚKDY

VÝJIMEČNĚ

Aktivně jsem se podílel/a
na splnění úkolu skupiny
Diskutoval/a jsem ve skupině

Snažil/a jsem se zapojit ostatní
členy skupiny, ptal/a jsem se
na jejich názor a vybízel/a je
ke spolupráci
Naslouchal/a jsem druhým

Nabízel/a jsem vlastní nápady

Přemýšlel/a jsem vážně
o nápadech a názorech druhých

Kritizoval/a jsem nápady, nikoli
jejich autory
Zdroj: Cesta k výjimečnosti – modul Zavádění formativního hodnocení ve škole (převzato a upraveno podle
https://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=17185)
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Příloha 2 – Cesta naší školy k zavedení formativního hodnocení

Cesta naší školy k zavedení formativního hodnocení
A. Kam míříme?
Jaký cíl (jakou vizi) sledujeme? Na čem chceme pracovat? Co chceme zavést nebo změnit?
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B. Kde jsme?
Jak na tom dnes jsme vzhledem k tomu, kam míříme? Jaké máme potřeby? Co a komu to přinese?
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C. Kudy a jak dál?
Jak na to půjdete? Pro jaké kroky se rozhodneme? Jakým způsobem budete danou změnu zavádět?

D. VÝSLEDEK
Jak konkrétně bude vypadat výsledek? Co uvidí učitelé, žáci a co jejich rodiče? Co musíme udělat,
aby formální dokumenty odrážely záměr podporovat učení prostřednictvím FH?
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Příloha 3 – Pracovní list Plánování změny kultury školy a hledání cest k formativní škole

Plánování změny kultury školy a hledání cest
k formativní škole (pracovní list)8
A. Kam míříte?
Zhodnoťte, nakolik se vaše škola ztotožňuje s následujícími hodnotami.
Jaká je vaše vize dobré školy? Jaké hodnoty a vzdělávací cíle sledujete?
HODNOTY ŠKOLY
Důvěra, smysluplnost, podporující přístup, možnost volby spolupráce, aktivní učení,
zodpovědnost.
MISE (POSLÁNÍ) ŠKOLY
Jsme škola, kde jsou děti spokojené a učí se rády.
VIZE ŠKOLY
Každý žák se učí naplno a s radostí a své učení si řídí.
ŽÁK
Každý žák má důvěru ve smysluplné a užitečné učení, které může přinášet radost.
UČITEL
Učitel se přizpůsobuje vzdělávacím potřebám dětí, které zjišťuje prostřednictvím hodnocení
jejich učení.
Kontext výuky a učení žáků se stává součástí toho, co a jak se učitel učí.
Učitel se učí společně se žáky tím, že sleduje a analyzuje dopad své výuky na každého žáka
a plánuje svůj rozvoj podle potřeb svých žáků.
VEDENÍ ŠKOLY
Vedení školy má vizi rozvoje školy. Vizi sdílí s učiteli a dokáže je pro ni nadchnout. Učí
se společně s učiteli.
8

Převzato a upraveno podle dokumentů:
Pomáháme školám k úspěchu Vize dobré veřejné školy, dostupné z https://www.zstsobra.cz/files/posts/550/files/festival_2017vize_dobre_verejne_skoly.pdf
H. Košťálová. Co bychom rádi, aby se dělo ve škole zapojené do projektu PŠÚ a hlásící se k vizi dobré veřejné základní školy?, verze 3.1.2018,
dostupné z https://pomahameskolam.info/pluginfile.php/121/course/summary/Co_ocekavame_od_skol.pdf
Mechůrová, Leona. Kultura společného učení, dostupné z https://klicekuceni.cz/online-materialy/materialy-ostatni/materialy-ostatniformativni-hodnoceni/
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ŠKOLA
Škola neustále plánuje a vyhodnocuje svůj rozvoj s ohledem na vizi dobré veřejné školy.
PROFESNÍ KOMUNITA
Profesní komunita učitelů podporuje učení každého jednotlivce na cestě k vizi dobré školy i
vytváření společného vědění. Je zdrojem bezpečí a inspirace pro každého, podporuje růst nových
lídrů.

B. Kde jste?
Zhodnoťte podle následujících otázek, jak na tom dnes jste vzhledem k tomu, kam míříte.
Jaké z toho pro vás vyplývají potřeby na změnu?
1. PROBÍHÁ VE ŠKOLE REFLEXE A VYHODNOCOVÁNÍ UČENÍ A BUDOVÁNÍ PROFESNÍHO
VĚDĚNÍ?
Např.:
- Rozumí učitelé vzdělávacím cílům a očekávaným výsledkům (výkonu žáka)?
- Vyhodnocují učitelé průběžně výsledky učení s oporou o důkazy (doklady o učení žáka)?
- Stanovují učitelé kroky, které pomáhají žákům ke zlepšení výkonu?
- Používají vhodné nástroje, které pomáhají reflexi a vyhodnocování provádět?
- Vytvářejí prostředí a podmínky pro bezpečné a individualizované učení všech žáků?
Reflektuje společně s někým, kdo může pomoct lépe vidět?
- Reflektují učitelé kontinuálně své pedagogické působení a vzdělávací potřeby, aby lépe
rozuměli učení žáků?
- Reflektuje a vyhodnocuje škola pravidelně, jak je na tom vzhledem k vizi dobré školy
a vzhledem k cílům, které si na cestě k vizi stanovila?
- Jsou nastavené procesy a nástroje reflexe a vyhodnocování, které podporují učení
se z vlastní zkušenosti?
- Vytváří škola prostředí a podmínky pro bezpečné sdílení zkušeností?
2. JAKÉ ÚČINNÉ FORMY (ZPŮSOBY) UČENÍ UČITELŮ ŠKOLA VOLÍ?
Např.:
- Odpovídá forma (způsob) učení zvolený učitelem tomu, čemu se potřebuje naučit?
- Využívá škola co nejvíc vnitřních zdrojů (zkušeností, lídrů...)?
- Využívá škola ty formy učení učitelů, které jsou účinné (např. tandemová výuka, otevřené
hodiny s rozborem; akční výzkum; lesson study; mentorská podpora; moderace nad výstupy
žáků apod.)?
3. JAK VYUŽÍVÁ ŠKOLA FORMÁLNÍ NÁSTROJE PODPORY UČENÍ UČITELŮ JAKO JE POPR A PPRŠ?
Např.:
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-

-

Jaké zaměření mají hospitace? (Sleduje vedení školy při hospitacích to, jak se daří učiteli
dosahovat s dětmi cílů učení? Jaké cíle učitel s dětmi sleduje? Zda se učiteli daří v rámci
možností rozvíjet každé dítě (individualizace a diferenciace výuky)?
Poskytuje vedení učitelům zpětnou vazbu pro zvýšení dopadu na učení žáků? (ZV zaměřená
na vztahy a klima ve třídě; řízení třídy; vlastní výuku – cíle, metody, postupy, hodnocení.)
Má škola zavedený systém plánování? (POPR - plán osobního profesního rozvoje učitele,
PPRŠ - profesní plán rozvoje školy.)

4. JAK ŠKOLA PRACUJE NA VYTVÁŘENÍ A UDRŽOVÁNÍ KULTURY, KTERÁ PODPORUJE UČENÍ?
Např.:
- Panuje ve škole pocit důvěry, podpory a bezpečí?
- Pěstují se kultura společného učení a směřování?
- Jdeme za stejnou (sdílenou) vizí? Zachází se s nezdarem (chybou) jako s příležitostí?
- Má každý možnost pracovat naplno, zkoušet dělat věci, jak nejlépe dokáže?
- Důvěřují si lidé ve škole – sami sobě i navzájem?
- Nehledají učitelé vnějšího nepřítele a nesvádějí nezdary na okolnosti? (rodiče, obec apod.)
5. JAK ŠKOLA PROSPÍVÁ KOMUNITĚ A JAK VYUŽÍVÁ KOMUNITU K UČENÍ?
Např.:
- Dělí se o zkušenosti úspěchu i nezdaru s jinými školami, rodiči, učiteli?
- Klade komunitě otázky, které chce řešit?

C. Kudy a jak dál?
Zhodnoťte podle následujících otázek, jak na to půjdete.
-

-

Jaký bude další krok na cestě k cíli? Pro jaké kroky se rozhodneme?
Na kterých hodnotách vybudujete kulturu podporující učení? (Např. důvěra, bezpečné
prostředí pro učení všech zúčastněných, autonomie, spolupráce, sdílená zodpovědnost,
společné kolegiální učení.)
Co musíme udělat, aby formální dokumenty odrážely záměr podporovat učení
prostřednictvím FH?
Jak konkrétně bude vypadat výsledek? Co uvidí učitelé, žáci a co jejich rodiče?
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Příloha 4 – Ukázka dílny na zpětnou vazbu od učitele k žákovi
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Příloha 5 – Kartičky k formativnímu hodnocení
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