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Východiska- Úmluva o právech dítěte
Dítě má právo
spolurozhodovat o svém
vzdělávání
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Rozvoj

Dítě má mít možnost se
rozhodovat

Dítě se má podílet na svém
hodnocení

Pedagogická diagnostika a RVP PV
• Důležitou oblastí je posuzování výsledků vzdělávání, které učitel průběžně a
systematicky provádí za využití metod a nástrojů pedagogické diagnostiky.
Pedagogická diagnostika je součástí pedagogické evaluace. Prostřednictvím
pedagogické diagnostiky učitelé získávají důležité informace o pokrocích dítěte.
Nejedná se o hodnocení jednorázové, ale průběžné. V předškolním vzdělávání jsou
pro učitele důležitým ukazatelem klíčové kompetence rozpracované do podoby
očekávaných výstupů. (RVP PV)
• V předškolním vzdělávání se hodnocení vzdělávacích výsledků dítěte nezaměřuje na
výkony ve vztahu k dané normě, ani na srovnávání jednotlivých dětí a jejich výkonů
mezi sebou. Individualizace vzdělávání vyžaduje sledovat rozvoj a osobní vzdělávací
pokroky u každého dítěte a ty dokumentovat. K tomu učiteli pomáhá každodenní,
dlouhodobé a systematické sledování. Neméně důležité je u dítěte včas zachytit
případné problémy a vyvodit odborně podložené závěry pro jejich eliminaci a další
rozvoj dítěte. Podle potřeby je nezbytné intervenovat odbornou pomoc.

• Každá mateřská škola, popř. každý jednotlivý učitel si vytváří svůj systém
sledování, hodnocení a způsob záznamů pokroků dítěte. Tento systém musí být
přehledný, smysluplný a účelný.

Co je to portfolio
Portfolio dokáže vyprávět příběh žákova učení. (Václavík, 2014)
Uspořádaný soubor prací žáka shromážděný za určité období, který poskytuje informaci
o pracovních výsledcích žáka, průběhu učení a jeho vývoji za účelem jeho dalšího
rozvoje. Informace slouží dítěti, rodičům a učitelům. Jde o určitý typ archivace
produktů dítěte za stanoveným účelem, který do jisté míry určuje jeho obsah, rozsah a
práci s ním. (Kratochvílová, 2014)
Nástroj hodnocení dítěte

Soubor produktů dítěte, který mapuje jeho komplexní vývoj.

Nástroj pro dlouhodobé shromažďování informací o výsledcích, postupu učení a dalších
charakteristikách souvisejících se vzděláváním konkrétního žáka
(CERMAT, 2008)
Pomáhá žákovi vidět jeho silné stránky, vidět své pokroky, zaměřit se na eliminaci
nedostatků.

Využívání portfolia v MŠ (Šmelová, 2016)
• 97,% mateřských škol vede portfolio dítěte.
• Většinou jde o sběrná portfolia – malá výpovědní hodnota o rozvoji dítěte.
• Funkce portfolia chápána jako informační- pro motivaci k učení je využíváno
minimálně.
• Pravidelně s portfolii pracují učitelé a děti jen v 21%, 15% vůbec a 64% výjimečně.
• Pouze 15% učitelů používá portfolio k diagnostice dítěte.
• V důsledku toho portfolia nepřispívají ke zkvalitňování vzdělávací práce, nejsou
podkladem pro individualizaci a diferenciaci vzdělávací nabídky.
• Závěr: Portfolia jsou sice využívána, avšak „jejich smysl prozatím nebyl
předškolními pedagogy zcela pochopen.“ (str.48)

(ŠMELOVÁ, Eva. Individualizace ve výchově a vzdělávání dětí předškolního věku. Olomouc:
Univerzita Palackého v Olomouci, 2016)
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Jak začít s portfoliem

1
Rozhodnout se,
jaký typ chci, co
vše budu
sledovat.

2
Vysvětlit dětem
a rodičům, o co
jde, získat je.

3
Nechat děti si
doma či ve
školce udělat
osobitý šanon.

4

5

Začít sbírat první
materiály.

Společně s dětmi
je zakládat podle
nějakého
systému –
oblasti, čas…

6
Při zakládání si
povídat o tom,
co dítě umí, co
dokázalo.

Ať se
hodnocení dětí
stane zábavou
pro Vás i děti!
Děkuji za
pozornost!

