
 

 

 

 

 

 

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, 

dovolujeme si Vás a Vaše kolegy, kteří se zúčastnili krátkodobé stáže pracovníků základních a středních škol 

ve Finsku, pozvat na pětidenní kurz 

FORMATIVNÍ HODNOCENÍ 

realizovaný v rámci projektu 

„Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji“ 

 

Kurz pořádáme pro dvě skupiny: 

1. skupina 2. skupina 

lektoři: Zdeněk Dlabola, Jana Stejskalová lektoři: Zdeněk Dlabola, Petra Keprtová 

26. – 27. 8. 2019 od 9:00 do 17:00 v budově Střední 

odborné školy a Středního odborného učiliště, 

Hradec Králové, Vocelova 1338  

28. -29. 8. 2019 od 9:00 do 17:00 v budově Střední 

odborné školy a Středního odborného učiliště, 

Hradec Králové, Vocelova 1338 

4. – 5. 11. 2019 od 9:00 do 17:00 v budově Vyšší 

odborné školy a Střední průmyslové školy, 

Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 

6. -7. 11. 2019 od 9:00 do 17:00 v budově Vyšší 

odborné školy a Střední průmyslové školy, 

Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 

25. 3. 2020 od 9:00 do 17:00 bude upřesněno 
26. 3. 2020 od 9:00 do 17:00 bude upřesněno 

 

 

V případě zájmu vyplňte prosím závaznou přihlášku, kterou naleznete na adrese 

https://forms.gle/Hc6LfhAWSR8wzunU6. Přihlašovací formulář vyplňte za každou osobu, nejpozději 

do 21. 7. 2019. Další informace budou zaslány pouze přihlášeným účastníkům. 

V přihlašovacím formuláři zvolte prosím jednu skupinu, v rámci které se budete kurzu účastnit. Kapacita 

kurzu je omezená, účast bude přednostně umožněna dříve přihlášeným zájemcům. 

 

 

Těšíme se na Vaši účast. 

 

https://forms.gle/Hc6LfhAWSR8wzunU6


 

 

 

 

 

Čtyřicetihodinový kurz je určen pro učitele SŠ a ZŠ. Lektoři se zaměří na jeden z nejúčinnějších postupů 

vedoucích k efektivnímu vzdělávání žáků v heterogenních kolektivech – posouzení důsledků učebního 

prostředí, ve kterém učitelé nesrovnávají žáky mezi sebou, ale zaměřují se na dosahování učebních cílů u 

každého z nich, prozkoumání tématu podpory zodpovědnosti za své vlastní učení a její nástroje (např. 

student-led conferences, kriteriální rámce, mapy učebního pokroku, žákovská portfolia), porozumění 

učebním potřebám žáků a jak přizpůsobovat těmto potřebám výuku, seznámení se s výsledky výzkumů, 

které dokládají význam formativního hodnocení, a také to jak formativní hodnocení podporuje u žáků 

důvěru ve spravedlivost školy a zvyšuje celkovou školní úspěšnost všech žáků. Průběžně budou hledány 

odpovědi na otázky spojené s riziky, překážkami a obtížemi, které zavádění tohoto způsobu hodnocení 

obvykle provázejí, budeme z praktických zkušeností čerpat inspirace k tomu, jak tato rizika, překážky a 

obtíže překonávat. 

 

Témata kurzu: 

 vztah kompetence k učení a formativního hodnocení 

 formativní x sumativní hodnocení 

 podmínky pro zavádění tohoto způsobu hodnocení 

 důsledky symetrické komunikace mezi žákem a učitelem i žáky navzájem, poskytnutí okamžité 
zpětné vazby 

 způsoby stanovení individualizovaných výukových cílů a sledování pokroku každého žáka na cestě k 
těmto cílům 

 

Vyzkoušíte si: 

 zažít v roli žáka situace, kdy je rozmanitými způsoby formativně a sumativně hodnocen 

 porovnat formativní a sumativní hodnocení, nástroje a důsledky ve školní praxi, i jejich vliv na 

vnitřní motivaci žáků k učení 

 sestavit pravidla pro zavádění postupů formativního hodnocení – jak vytvářet prostředí, které 

podporuje interakci a užívání hodnotících postupů, které vytvářejí prostředí bezpečí a důvěry ve 

třídě. 

 pojmenovat rozdíly mezi diferenciací a individualizací výuky a také jejich důsledky pro způsoby 

hodnocení ve škole. 

 diskutovat možnosti, které umožňují stanovovat učební cíle tak, aby byl učební proces pro žáky 

srozumitelnějším – věděli, co se od nich očekává, jak zapojovat do procesu stanovování učebních 

cílů žáky 

 hledat příležitosti jak vytvářet dostatek prostoru na individuální a skupinové konzultace se žáky 

mimo přímou výuku 

 podpořit vyžívání různorodých výukových strategií za účelem uspokojení rozdílných potřeb žáků, 

které poskytují možnosti volby při práci ve třídě a povzbuzují žáky ke vzájemné pomoci při učení 

 představit různé postupy zjišťování výsledků – jak využívat evokačních a reflektivních aktivit, 

kriteriální rámce a mapy učebního pokroku, pretest a posttest, dotazovací techniky v průběhu 

výukové interakce, formy sebehodnocení a vzájemného hodnocení apod. 

 představit výsledky výzkumů, které dokládají smysluplnost a efektivitu formativního hodnocení a 

diskutovat rizika, překážky a obtíže, které mohou zavádění tohoto způsobu práce provázet 

 posoudit, které metody učení jsou předpokladem i výsledkem formativního hodnocení 


