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Proč 

hodnotíme

Výklad pojmu

Specifika školního 

hodnocení

Stanovení cílů výuky



Typy 

hodnocení

Hodnocení vnitřní 

(autonomní) - 

sebehodnocení

Hodnocení sociálně 

normované

Hodnocení 

individuálně 

normované

Průběžné hodnocení

Závěrečné hodnocení

Portfoliové 

hodnocení
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Motivační

Informativní

Výchovná - formativní
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Kvantitativní 

hodnocení

Slovní hodnocení 

Jednoduché 

mimoverbální 

hodnocení

Jednoduché verbální 

hodnocení

Oceňování výkonů

Písemná a grafická 

vyjádření
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Jak (a proč) 

hodnotit děti 

v mateřské škole

ANO x NE? JAK?

JAKOU 

FORMOU?
PROČ?



·         psychický a sociální vývoj dětí (řeč, komunikace, pozornost)

·         sociální vztahy a atmosféra ve třídě

·         adaptace dítěte na pobyt v mateřské škole

·         pozice dítěte ve skupině a průběh integrace

·         úroveň školní připravenosti a školní zralosti

·         participace rodiny na výchově dítěte

·      zdravotní stav (v případě pochybností je vhodné kontaktovat rodiče a doporučit návštěvu u 
lékaře)

·         celkový tělesný vývoj (a případné odchylky)

Co sledujeme v MŠ



Jak sledovat vývoj 

dětí?

Věděli byste?



analýza 

výsledků

Jak sledovat vývoj 

dětí?
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test
analýza 
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poznámkové 

listy
Kartotékové 
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Osobní 

portfolio



Ukázky 

hodnocení

Jak zaznamenat individuální projev dítěte



Ukázky 
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Jak zaznamenat individuální projev dítěte
Záznamový arch pro sledování a 

hodnocení rozvoje osobnostních, 

emočních a vztahových dovedností u 

dítěte



Ukázky 

hodnocení

Jak zaznamenat individuální projev dítěte
Záznamový arch pro sledování a 

hodnocení rozvoje osobnostních, 

emočních a vztahových dovedností u 

dítěteZáznamový arch individuálního 

pokroku dítěte



Ukázky 

hodnocení

Jak zaznamenat individuální projev dítěte
Záznamový arch pro sledování a 

hodnocení rozvoje osobnostních, 

emočních a vztahových dovedností u 

dítěteZáznamový arch individuálního 

pokroku dítěte

Desatero předškoláka



Portfolio 

dítěte



Portfolio 

dítěte

Nástroj pro dlouhodobé shromažďování informací o 
výsledcích, postupu učení a dalších charakteristikách 
souvisejících se vzděláváním konkrétního dítěte.



Portfolio 

dítěte

Sběrné
Výběrové 

(reprezentační)
Hodnoticí, 

diagnostické



Funkce 

portfolia

Informační
Motivační

Komunikační

Autoregulační
Diagnostická



Forma 

portfolia

DigitálníPapírová



Forma 

portfolia Papírová



Forma 

portfolia Digitální



Vzdělávání na 

dálku

Důležitá zpětná vazba s 

rodiči

- formuláře google



Domácí úkol


