
AUTOEVALUÁCIA GBST 2011/2012 

1. Ciele školy sú vopred stanovené a umožňujú plánovať úlohy na celý školský rok. 40:28=1,42 

2. Učitelia vedia, čo sa od nich očakáva a za čo majú zodpovednosť.47:28=1,67 

3. V škole sa očakáva určitá kvalita výsledkov výchovy a vzdelávania a výchovy žiakov. 38:28=1,35 

4. Vo väčšine oblastí života školy sa rozhodnutia vykonávajú citlivo. 54:26=2,07 

5. Delegovanie právomocí zodpovedá kvalifikácii, praxi a odbornosti pedagógov. 55:28=1,96 

6. Kolektív školy dobre spolupracuje. 83:28=2,96 

7. Škola veľmi dobre spolupracuje s rodičmi žiakov. 59:24=2,45 

8. Činnosť školy do určitej miery ovplyvňuje existujúce pracovné prostredie. 58:27=2,14 

9. Materiálne a personálne podmienky školy sa zabezpečujú podľa potrieb rozvoja školy. 70:28=2,5 

10. Pracovné činnosti vykonávajú učitelia podľa svojich najlepších schopností.55:28=1,96 

11. Učitelia sú trvalo podporovaní v odbornom rozvoji. 45:27=1,66 

12. Učitelia si pri pedagogickej činnosti vzájomne pomáhajú a podporujú jeden druhého.76:28=2,71 

13. S programom školy sú pedagógovia zoznámení na začiatku školského roku. 31:28=1,10 

14. Zodpovednosť za plnenie úloh je primerane rozdelená medzi všetkých zamestnancov. 75:28=2,67 

15. Úlohy školy sa plnia kvalitne s dobrým využitím ľudských zdrojov a jej vybavenosti. 59:28=2,10 

16. Rozhodnutia týkajúce sa činnosti školy sa prijímajú dostatočne rýchlo a pružne.59:29=2,03 

17. Skúsenosti pedagógov sa využívajú v maximálnej možnej miere.64:28=2,28 

18. Učitelia školy tvoria dobrý pracovný kolektív. 97:28=3,46 

19. Spolupráca pedagógov so žiakmi je ústretová, podporuje vzájomný dialóg.75:28=2,67 



20. Vybavenosť školy učebnými pomôckami zodpovedá potrebám žiakov.84:28=3,00 

21. Pedagogický kolektív vníma zmeny, ktoré treba v škole uskutočniť.56:28=2,00 

22. Učitelia podporujú svojimi prístupmi rozvoj žiakov. 65:28=2,32 

23. Kvalitný výkon učiteľov sa podľa možností primerane oceňuje. 72:28=2,57 

24. Existuje plán odborného rozvoja každého pedagóga školy. 67:25 =2,68 

25. Komunikácia pedagogického zboru je otvorená a priateľská.84:28= 3,00 

26. Stanovené ciele v pláne práce školy sú reálne. 50:28=1,78 

27. V pláne práce školy je určená zodpovednosť za plnenie úloh.41:28 = 1,46 

28. V škole sa dosahuje očakávaná efektivita vzdelávania a výchovy žiakov. 58:28 = 2,07 

29. Rozhodovanie je založené na dostatočnom množstve informácií a analýz. 60:28=2,14 

30. Pedagogický zbor sa postupne vedie k prijímaniu zodpovednosti za kvalitu svojej práce. 

58:28=2,07 

31. V pedagogickom kolektíve je veľmi dobrá vzájomná informovanosť. 77:27 =2,85 

32. Spolupráca so zriaďovateľom školy je funkčná. 51:21=2,42 

33. Materiálne a priestorové podmienky školy zodpovedajú potrebám žiakov a učiteľov.89:28=3,17 

34. Pravidelne sa hodnotí vhodnosť a účinnosť pedagogických a pracovných činností.59:27=2,18 

35. Pedagogický zbor je pri zabezpečovaní potrebných zmien v škole dostatočne pružný. 70:28=2,5 

36. Učitelia angažovane podporujú postupné zlepšovanie a rozvoj školy.66:28=2,35 

37. V škole sa pozornosť zameriava na silné stránky pedagógov.71:28=2,53 

38. Škola vytvára dobré podmienky na vzdelávanie a odborný rast učiteľov. 60:28=2,14 



39. V škole vládne vzájomná dôvera a porozumenie. 94:28=3,35 

40. Ročný plán/program činnosti školy akceptujú všetci pedagógovia. 57:27=2,11 

41. Úlohy v pláne práce školy sú zrozumiteľné a jasné. 46:28=1,64 

42. Používané metódy a formy práce pri výchove a vzdelávaní žiakov sú efektívne. 70:28=2,5 

43. Do účasti na rozhodovaní o pláne/programe činnosti školy sa môžu zapojiť všetci 

pedagógovia.50:28=1,78 

44. Podiel zodpovednosti učiteľov za kvalitu svojej práce narastá. 62:28=2,21 

45. Komunikácia medzi učiteľmi je primeraná a zodpovedá povahe riešených problémov.70:28=2,5 

46. Informačný tok medzi školou a rodičmi je dostatočný a pružný.65:24=2,70 

47. Činnosť školy negatívne ovplyvňujú viaceré faktory prostredia (hlučnosť, prašnosť a 

pod.).95:28=3,39 

48. Na dosahovaní očakávaných výchovno-vzdelávacích výsledkov sa podieľajú všetci 

učitelia.71:28=2,53 

49. Učitelia sa ochotne prispôsobujú potrebám školy, rodičov, žiakov a pod.73:28=2,60 

50. Zamestnanci školy sú ochotní urobiť čo najviac, ak si to situácia vyžaduje.69:28=2,46 

51. V škole sa venuje rovnomerná pozornosť všetkým učiteľom. 77:28=2,75 

52. Učitelia cítia podporu v oblasti odborného rozvoja. 62:28=2,21 

53. Vzájomná komunikácia je otvorená a priama. bez výraznejších problémov.80:28=2,85 

54. Ročný plán /program činnosti školy plnia pedagógovia bez výraznejších problémov.55:28=1,96 

55. Koordinovanie výchovno-vzdelávacích a iných činností učiteľov je prirodzeným javom.63:27=2,33 



56. Vzdelávacie a výchovné výsledky sú určujúcim hľadiskom kvality práce učiteľa. 65:29=2,24 

57. Pri výchove a vzdelávaní sa využívajú progresívne pedagogické postupy a metódy.70:28=2,5 

58. Učitelia majú pocit zodpovednosti za úspechy aj neúspechy školy.70:28=2,5 

59. V škole sa vzájomne rešpektujú schopnosti a individuálne prejavy kolegov a žiakov. 72:26=2,76 

60. Plán práce školy sa v závere školského roku hodnotí a diskutuje sa o ňom.35:28=1,25 

61. Činnosti školy a jej prevádzky sú koordinované a premyslene riadené.53:28=1,89 

62. Kvalita pedagogickej činnosti v škole je na zodpovedajúcej odbornej úrovni.54:28=1,92 

63. V škole sa uprednostňujú tvorivé postupy a metódy práce so žiakmi.67:29=2,31 

64. Učitelia sú podnecovaní na zlepšovanie pracovných činností a ich výsledkov. 53:28=1,89 

65. Učitelia akceptujú postupy riadenia výchovy a vzdelávania a organizácie práce. 60:28=2,14 

66. Školské prostredie podporuje u žiakov aj učiteľov spokojnosť a porozumenie.73:28=2,60 

 

 

 

1 - vždy 

2 - často 

3 - niekedy 

4 - zriedka 

5 - nikdy 


