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Kľúčové pojmy 

» Sebahodnotenie

» Indikátor

» Oblasť kvality v peer review
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Sebahodnotenie / autoevaluácia
» systematické posudzovanie činnosti školy, ktorého 

výsledky slúžia ako spätná väzba ku korekcii vlastnej 
činnosti a ako východisko pre ďalšiu prácu školy

» Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 
a podmienkach škôl a školských zariadení 

» Vyhláška MŠ SR č. 9/2006 Z. z.

https://www.direktor.sk/sk/predpisy/predpis-9-2006-z-z.p-33.html


Indikátory kvality

» určitým spôsobom merateľné (štatistické) údaje, ktoré
sprostredkovane vypovedajú o súčasnom stavu sledovaného
vzdelávacieho systému nebo o procesoch

» východisko pre rozhodovanie, na základe ktorého môžeme
napr. vyhodnotiť daný stav ako uspokojivý, alebo ako zrelý
na zmenu

» indikátory slúžia na monitoring vybratých oblastí

» poskytujú/spoluvytvárajú obraz o činnosti
organizácie/systému v rámci danej oblasti činnosti
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Indikátory kvality

» kvalitatívne 
⋄ slovné vyjadrenie postojov žiakov k určitým 

podmienkam či situáciám v škole

» kvantitatívne
⋄ percentuálne zastúpenie gramotných osôb v rôznych 

zemiach či regiónoch sveta
⋄ finančné náklady na vzdelávanie na jedného študenta v 

danom štáte 
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Oblasti kvality 

» dôležité vybrať oblasti činnosti, ktoré chcete monitorovať a 
hodnotiť v súlade s cieľmi organizácie v rámci dostupných 
zdrojov

Kritériá na výber oblastí činnosti

⋄ je reálne monitorovať a hodnotiť vybrané oblasti 
činnosti?

⋄ existuje kapacity na zlepšenie vo vybraných oblastí 
činnosti?

⋄ rozumejú zainteresovaní čo je obsahujú oblasti 
činnosti, ktoré budú hodnotené?





KRITÉRIÁ

» každá oblasť kvality je definovaná celou radou 
kritérií - kľúčové aspekty kvality v príslušnej 
oblasti. 

» Kritériá predstavujú hlavné zásady pre 
zabezpečovanie kvality a zlepšovanie kvality v 
danej oblasti. 

» najmenej dve kritériá v každej oblasti kvality

» Zoznam kritérií nie je vyčerpávajúci



INDIKÁTORY 

» pre kritériá sú špecifikované indikátory slúžiace 
k overeniu kritérií. 

» príklady a nie sú záväzné (môžu sa v prípade 
potreby nahrádzať alebo dopĺňať inými 
indikátormi)    



ZDROJE DÔKAZOV

» príklady a návrhy, kde a ako môžu byť špecifické 
požiadavky v indikátoroch zdokumentované



Príručka vzájomného hodnotenia kvality             
(peer review) v odbornom vzdelávaní a príprave

Nástroje 

https://okvalite.sk/dokumenty-k-peer-review/

www.okvalite.sk 
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