
činnost České školní inspekce, pravomoci a přehled vyžadované dokumentace, plán
úkolů na daný školní rok        
metodika národního rámce kvality, autoevaluace, kritéria kvalitní školy 
kritéria hodnocení vzdělávání a výsledků na daný školní rok
metody a postupy pro hodnocení kvality a efektivity
nástroje rozvoje klíčových gramotností (matematická, čtenářská, informační, jazyková,
přírodovědná, sociální), využití dotazníků        
hlediska dobré výuky
hospitační záznamy pro předškolní, základní a střední vzdělávání
doporučení České školní inspekce; jak se vyvarovat sankcí        
zodpovězení dotazů

Co se na kurzu dozvíte:      

Příprava na školní inspekci 

Kurz reaguje na aktuální požadavky České školní inspekce. Jeho cílem je poskytnout informace o druzích, rozsahu a
způsobu provádění inspekční činnosti, které jim usnadní přípravu na nadcházející kontrolu. Účastníci získají  ucelený
přehled o průběhu inspekční činnosti, seznámí se se všemi požadavky a náležitostmi na úrovni třídy i na úrovni školy jako
organizace, o právech a povinnostech školy a inspektorů, o tom, na co se v  daném školním roce konkrétně
zaměřit. Nedílnou součástí je stručný přehled požadavků České školní inspekce v tomto školním roce a náležitosti vedení
povinné školní dokumentace. Kurz bude realizován interaktivní formou, v rámci které lektorka představí poznatky z praxe,
využije diskuse, řešení modelových situací, práci s textem a aktivizující metody, popř. brainstorming.

Cena: 1790,-Kč (možno též realizovat na míru ve vaší škole)

Kurz je akreditován MŠMT dle § 25 a § 26 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
jako další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP).

8 hodin

Kurz je vhodný pro vedoucí pracovníky a učitele středních, mateřských a
základních škol, asistenty pedagoga, speciální pedagogy, vychovatele školních
družin, klubů a pedagogy volného času.

Lektoruje Mgr. Ivana Chramostová, Ph.D., MBA

PŘIHLÁŠKU A TERMÍNY KURZŮ NAJDETE NA WWW.VZDELAVANINAMIRU.CZ/DVPP

Vystudovala jsem PdF Ostravské Univerzity, studium pro vedoucí pedagogické pracovníky na Univerzitě
Karlově v Praze. Po praxi vychovatelky školní družiny a školního klubu jsem pracovala jako učitelka 1. i 2.
stupně základní školy. Později jsem absolvovala studium Executive MBA na CEMI MBA Studies Praha a
doktorantské studium pedagogiky na Dolnoslezské vysoké škole ve Wroclavi.

Mám zkušenosti jako inspektorka České školní inspekce a dvanáctiletou praxi jako ředitelka malotřídní i úplné základní
školy. Pracuji jako lektorka dalšího vzdělávání, vyučuji na VŠ ve Wroclawi a Katowicích, 10. rokem hodnotím projekty OPVK a
OP VVV, publikovala jsem několik učebnic pro základní školy. Mezi má oblíbená témata patří příprava školy na inspekční
činnost a zavedení systému hodnocení a tvorba objektivně měřitelných ukazatelů. Při vedení kurzů dávám velký prostor
účastníkům k vyjádření jejich názorů a potřeb. Preferuji individuální přístup, přátelskou pracovní atmosféru s přiměřenou
mírou humoru a vysokou koncentrací na výkon.

varianty webinář i prezenčně

https://www.vzdelavaninamiru.cz/dvpp/

