
TISKOVÉ SESTAVY – REPORTY
pro školy a školská zařízení

Česká školní inspekce v rámci metodické podpory škol  
a školských zařízení (dále i „škola“), kterou poskytuje s cílem 
přispět ke zvyšování kvality vzdělávání, a s důrazem na podporu 
propojování externího hodnocení s vlastním hodnocením školy, 
nabízí mateřským školám, základním školám, středním školám, 
základním uměleckým školám a střediskům volného času  
k využití specifické tiskové sestavy – reporty. Ty poskytují 
detailnější přehledné informace o vybraných aspektech vzdělávání 
v dané škole a také souhrnné informace pro porovnání se situací 
ostatních škol stejného druhu v rámci daného kraje i celé ČR. 

K dispozici je aktuálně sada devíti reportů pro MŠ, ZŠ a SŠ, tří 
reportů pro ZUŠ a tří reportů pro SVČ. Reporty jsou ředitelům 
škol dostupné v systému InspIS DATA.



Report hodnocení dle kritérií tzv. kvalitní školy

Report zaměřený na kriteriální hodnocení ško-
ly poskytuje informace o výsledcích hodnoce-
ní školy v jednotlivých kritériích hodnocení 
podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání vy-
cházejících z modelu tzv. kvalitní školy a také 
srovnání se souhrnným hodnocením škol 
stejného druhu v rámci příslušného kraje  
i celé ČR. 

Ukázka reportu prezentujícího kriteriální hodnocení ZŠ

Hodnocení v konkrétním kritériu je  
v rámci inspekční činnosti vždy výsled-

kem vyhodnocení řady poznatků získa-
ných během komplexní inspekce přímo ve 

škole. Tyto poznatky zohledňují:

■   konkrétní podmínky školy, 

■ vztah hodnoceného kritéria ke kvalitě  
výuky a k naplňování cílů vzdělávání obsaže-

ných ve školním vzdělávacím programu (dále  
i „ŠVP“) i v příslušném rámcovém vzdělávacím pro-

gramu (dále i „RVP“). 

Proto je důležité při vlastním vyhodnocová-
ní údajů z reportu nahlížet na jednotlivá kritéria  

v jejich vzájemné vazbě a ve vztahu k naplňování rámcové-
ho a školního vzdělávacího programu.



Report materiálních a prostorových podmínek

Ukázka části reportu prezentujícího materiální a prostorové podmínky ZUŠ

Jedním ze základních úkolů škol 
je naplňovat cíle stanovené v ŠVP. 
V rámci komplexní inspekční čin-
nosti se Česká školní inspekce vyslo-
vuje mimo jiné k tomu, zda materiální  
a prostorové podmínky naplňování těch-
to cílů umožňují (na čtyřstupňové škále – 
ano, spíše ano, spíše ne, ne). 

Druhý report tedy poskytuje informace o tom, 
zda a do jaké míry umožňují materiální  

a prostorové podmínky naplňovat cíle vzdě-
lávání stanovené ve školním vzdělávacím 

programu dané školy a stejně jako v přípa-
dě kriteriálního reportu nabízí srovnání se 

situací škol stejného druhu v rámci pří-
slušného kraje i celé ČR.



Report porušení předpisů

Důležitým předpokladem realizace kva-
litního vzdělávání je to, aby činnost školy 
byla v souladu se všemi relevantními práv-
ními normami.  Česká školní inspekce v rám-
ci komplexní inspekční činnosti posuzuje mimo 
jiné u vybraných oblastí také soulad činností ško-
ly s platnou legislativou. 

Třetí report tudíž poskytuje informace  
o porušení vybraných právních předpi-

sů ve vymezených oblastech ze strany 
školy a také srovnání četností porušení 

daných předpisů ve školách stejné-
ho druhu v rámci příslušného kraje  

a rovněž celé ČR.

Ukázka části reportu prezentujícího porušení předpisů v případě SVČ



Report s výsledky testování

Ukázka části reportu prezentujícího výsledky testování na SŠ

Česká školní inspekce realizuje každoročně 
výběrová zjišťování výsledků žáků v různých 
ročnících, různých předmětech či vzdělávacích 
oblastech a gramotnostech, na základních, střed-
ních i vyšších odborných školách. Výsledky zjišťo-
vání v agregované podobě na úrovni škol představují 
dílčí orientační informaci o naplňování požadovaných 
výstupů vzdělávání v jednotlivých sledovaných oblastech 
RVP. 

Report tedy v tomto kontextu posky-
tuje informace o rozložení výsledků 

žáků v jednotlivých testováních 
prováděných Českou školní in-

spekcí, kterých se škola účastni-
la, a také srovnání se souhrn-

nými výsledky testovaných 
žáků ostatních škol přísluš-

ného kraje i celé ČR.



Report k období návratu žáků k prezenčnímu vzdělávání
Dále jsou k dispozici reporty z tematické inspekční činnosti České školní inspekce zamě-
řené na období po návratu žáků k prezenčnímu vzdělávání v ZŠ a SŠ na konci 2. pololetí 
minulého školního roku. Tematická inspekční činnost se skládala z rozhovoru s vedením 
školy a z dotazníků pro třídní učitele:

Dopady – rozhovor s vedením SŠ  
(červen 2021)

–  report zahrnuje srovnání infor-
mací za konkrétní školu se situa- 
cí v ostatních středních školách  
v ČR

Dopady – rozhovor s vedením ZŠ  
(červen 2021)

–  report zahrnuje srovnání infor-
mací za konkrétní školu se situa-
cí v ostatních základních školách  
v ČR

Dotazníky pro třídní učitele po návratu žáků do školy   
(červen 2021)

–  report z dotazníků pro třídní učitele obsahuje porovnání odpovědí třídních 
učitelů dané školy s třídními učiteli z ostatních základních nebo středních škol  
v ČR

Ukázka části reportu prezentujícího dopady distanční výuky v ZŠ

ejí

Jaká data reporty přinášejí
Reporty (kromě reportu k testování) zobrazují informace z poslední inspekční čin-
nosti České školní inspekce provedené v režimu komplexní inspekce v období od  
1. září 2016 a dále 3 reporty týkající se období návratu žáků k prezenčnímu vzdě-
lávání v ZŠ a SŠ. Pokud v dané škole nebo její součásti nebyla v uvedeném období 
komplexní inspekční činnost dosud provedena, nezobrazí se příslušné informace 
za konkrétní školu, ale pouze souhrnné informace pro porovnání za ostatní školy 
stejného druhu v rámci kraje a celé ČR. Součástí reportů jsou pak kromě vysvětle-
ní jejich struktury také podrobné informace o tom, jak daný report interpretovat  
a jak s poskytnutými informacemi pracovat.



Informace k výstupům z dobrovolného zjišťování  
výsledků žáků

Období po návratu žáků k prezenční-
mu vzdělávání na konci minulého školního 
roku bylo velmi důležitou dobou k tomu, 
aby mohli učitelé v kontextu řešení dopa-
dů pandemie nemoci covid-19 ve školách 
postupně identifikovat vzdělávací rozdíly  
a nedostatky ve znalostech a dovednostech 
jednotlivých žáků a následně na tato zjištění 
adekvátně reagovat.

Identifikaci bylo samozřejmě možné rea-
lizovat různými způsoby. Jedním z možných 
diagnostických nástrojů jsou různě zamě-
řené testové úlohy umístněné v inspekčním 
systému elektronického testování InspIS 
SET, díky kterým může škola získat dílčí po-
rovnání v jednotlivých vzdělávacích oborech 
či oblastech a v jednotlivých ročnících, zcela 
podle výběru a uvážení ředitele školy nebo  
i autonomně prostřednictvím využití testů ze 
strany jednotlivých učitelů. 

Proto vedle standardních výsledkových 
sestav v prostředí systému InspIS SET bu-
dou mít školy k dispozici ještě rozšiřující 
reporty v systému InspIS DATA, které po-
skytnou porovnání výsledků školy se skupi-
nami dalších škol obdobných charakteristik. 
Současně Česká školní inspekce poskytne 
školám podrobnější metodický komentář  
k obsahu testů s doporučeními, jak se zjiš-
těními týkajícími se úrovně znalostí a do-
vedností žáků ve vybraných vzdělávacích 
oborech pracovat dále ve výuce.

Tuto nabídku od České školní inspekce již 
na začátku prosince 2020 obdržely elektro-
nicky všechny základní školy a všechna více-
letá gymnázia, zájem o účast vyjádřilo více 
než tisíc z nich. Dobrovolné ověřování vý-
sledků žáků mělo být realizováno již v prů-
běhu 2. pololetí školního roku 2020/2021,  
s ohledem na konečnou délku trvání dis-
tančního vzdělávání však mohlo být toto 
dobrovolné indikativní testování realizová-
no až v období od 18. října 2021 do 15. lis-
topadu 2021. Informace o využití výsledků 
ze strany školy naleznete ve videu zveřejně-
ném na YouTube kanále ČŠI.

Výsledky testování jsou k dispozici pouze 
konkrétní škole, nikdo jiný k nim přístup 
mít nebude. Cílem není využití výsledků 
testování pro externí hodnocení škol, ale 
výhradně pro podporu vzdělávání v nich. 

Nad rámec autonomního využití inspekč-
ního testovacího systému InspIS SET i data-
banky úloh, což lze učinit kdykoli ze strany 
každé školy podle jejího vlastního uvážení, 
připravila Česká školní inspekce pro základ-
ní školy a víceletá gymnázia také možnost 
dobrovolné účasti na procesu ověřování 
výsledků žáků na úrovni 5., 7. a 9. ročníků 
základních škol, s obsahovým zaměřením na 
český jazyk, matematiku a anglický jazyk. 
Konkrétní výběr ročníků i vzdělávacích obo-
rů zůstal na řediteli školy, bylo možné reali-
zovat testování ve všech uvedených ročnících 
a vzdělávacích oborech, nebo si zvolit jen ně-
který z ročníků či vzdělávacích oborů.

Cílem zjišťování bylo poskytnout žákům, 
jejich rodičům, učitelům a ředitelům škol 
objektivizovanou a relevantní informaci  
o výsledcích vzdělávání v kontextu dopadů 
mimořádných opatření (dlouhodobá absence 

Využití systému InspIS SET v modulu 
školního testování je zcela zdarma a zís-
kané výsledky má k dispozici pouze daná 
škola pro svou další pedagogickou práci.

prezenční výuky). Získané informace mohou 
být nejen zpětnou vazbou pro žáky a jejich 
zákonné zástupce, ale také významným eva-
luačním nástrojem pro školy (vlastní hodno-
cení efektivity vzdělávání). 

https://www.youtube.com/watch?v=8CvEsXNqLjU


Přístup k reportům

V případě jakýchkoli problémů se zobrazením reportu apod. využijte prosím systém 
InspIS HELPDESK.

Reporty jsou dostupné ředitelům škol po přihlášení do systé-
mu InspIS DATA (https://inspis.csicr.cz), kde se jim po výběru 
možnosti  Sestavy – Uložené sestavy v horním panelu nabídne 
výše vymezený přehled reportů. Po kliknutí na daný report se 
přepočítají příslušná data a report řediteli školy zobrazí aktuální 
informace a jednotlivá porovnání. Přístup k těmto reportům  
s podrobnými informacemi mají pouze školy, kterých se dané hod-
nocení týká.

V InspIS DATA se pak 
po výběru položky 
horního menu Sestavy 
– Uložené sestavy uži-
vateli nabídne seznam 
dostupných reportů  
k zobrazení.

Sledujte výstupy České školní inspekce na Facebooku, Twitteru i YouTube

https://inspis.csicr.cz
https://www.facebook.com/CSInspekce/
https://twitter.com/csinspekce

