Výstupy
Výsledky inspekční činnosti v oblasti sledování, hodnocení a kontroly zavádění společného vzdělávání
s důrazem na metodickou podporu
škol a školských zařízení a na poskytování relevantní zpětné vazby o úspěších i problémech celého procesu bude

Česká školní inspekce průběžně zveřejňovat a prezentovat, a to jak v rámci inspekčních výstupů určených konkrétní
škole nebo konkrétnímu školskému

zařízení, tak souhrnně v podobě tematických zpráv a různých informačních
materiálů určených pro Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy. •••

| Regionální konference České školní inspekce
Od poloviny října do konce listopadu 2016 se ve všech krajích České republiky uskuteční
regionální informační setkání České školní inspekce se zástupci partnerů, zřizovatelů
škol a školských zařízení a externích spolupracovníků.
Mgr. Hana Novotná, MA
kancelář náměstka ústředního školního inspektora
Setkání budou realizována
Českou školní inspekcí a přizvanými hosty jsou zástupci
partnerských organizací, včetně zřizovatelů škol a školských
zařízení, ale také dalších institucí, např. Policie ČR, Hasičského záchranného sboru ČR,
krajských hygienických stanic,
neziskových organizací nebo zástupců vysokých škol. Na programu jednání bude představení
České školní inspekce v součas-
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nosti, prezentovány budou její
priority a koncepce. Diskutovat
se však bude zejména o rolích
partnerů České školní inspekce
a detailněji budou prezentována kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, resp. model tzv. kvalitní
školy. Pozvaní partneři budou
mít zároveň možnost podrobněji se seznámit s hlavními
zjištěními z hodnocení škol
a školských zařízení ve škol-

ním roce 2015/2016. Zástupci
České školní inspekce budou
své regionální partnery také
seznamovat s metodami, postupy a nástroji pro hodnocení
kvality vzdělávání, které jsou
využitelné a přínosné z hlediska sledování úrovně vzdělávání
v konkrétním regionu. Každého setkání by se mělo účastnit
zhruba 50 hostů, včetně vedoucích představitelů a dalších zástupců České školní inspekce. •••
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do speciálních škol a tříd nebo jejich
převádění do vzdělávacích programů, o počty dětí, žáků či studentů
ve třídě, o problematiku vykazování
informací o podpůrných opatřeních
jakožto podkladů pro poskytnutí
nárokových prostředků ze státního
rozpočtu nebo o problematiku individuálních vzdělávacích plánů či
plánů pedagogické podpory. Samostatným tématem je pak hodnocení
průběhu poskytování poradenských
služeb ve školských poradenských
zařízeních, tedy v pedagogickopsychologických poradnách (PPP)
a speciálně pedagogických centrech
(SPC).

