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Metodika nového systému hodnocení společných projektů
v průběhu pilotního zavádění projektové výuky na obchodních akademiích
zapojených do projektu EKONOM
1. Úvod
Pilotní zavedení projektové výuky u odborných ekonomických předmětů na partnerských obchodních
akademicích vyvolalo potřebu zavedení nového systému hodnocení. Tento nový systém hodnocení
propojuje dílčí hodnocení jednotlivých skupin, podílejících se výsledném hodnocení. Přináší zcela nový
způsob kolektivního hodnocení žáka, zapojeného do projektové výuky a řešení společných projektů. Nový
systém hodnocení bude pilotně ověřován současně s pilotním zaváděním projektové výuky na obchodních
akademiích, zapojených do projektu EKONOM.
Hlavní cíl nového systému hodnocení
Hlavním cílem je vytvoření nového vícestupňového systému hodnocení, na kterém se bude podílet celý
kolektiv pedagogů odborných ekonomických předmětů.
2. Stupně a formy hodnocení
Nový systém hodnocení je rozdělen do těchto tří stupňů (úrovní):
a) individuální hodnocení projektových úkolů
b) kolektivní vyhodnocení společného projektu
c) závěrečné hodnocení žáka

3. Způsob a postup hodnocení
a) Individuální hodnocení projektových úkolů provádí každý pedagog odborného ekonomického
předmětu, zapojeného do pilotního ověřování projektové výuky samostatně. Hodnocení musí
korespondovat s učebním plánem a nastaveným způsobem hodnocení projektového úkolu.
Forma individuálního hodnocení projektových úkolů může být v průběhu pilotáže změněna tak,
aby lépe odpovídala jednotlivému projektovému úkolu. Výsledný způsob individuálního
hodnocení projektového úkolu musí být odsouhlaseno lektorem projektu EKONOM.
Pro každý projektový úkol, který byl pilotně ověřen, musí pedagog vyhodnotit nejkvalitnější a
nejlépe vyřešení projektový úkol = vzorový projekt žáka.
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b) Kolektivní vyhodnocení společného projektu provádí pedagogický tým zapojený do ověřování
jednotlivého společného projektu. Za provedení kolektivního vyhodnocení společného projektu
odpovídá vždy koordinátor příslušné OA.
Kolektivní hodnocení společného projektu je zaměřeno na podpořené kompetence žáka, jeho
schopnosti a dovednosti, které byly při realizaci společného projektu nejvíce podpořeny.
K tomuto společnému hodnocení pedagogů bude využíván jednotný formulář „HODNOCENÍ
SPOLEČNÉHO PROJEKTU“ (příloha č. 1), který je k dispozici na webových stránkách projektu
EKONOM. Výstupy společného (kolektivního) hodnocení pedagogů jsou vstupem pro poslední
stupeň hodnocení „Závěrečné hodnocení žáka“.
Tým pedagogů, realizující jednotlivý společný projekt, musí pro každý společný projekt
rozhodnout, které jednotlivé kompetence byly reálně při řešení společného projektu posíleny.
Stejně tak musí tým pedagogů vyhodnotit, na které dovednosti a schopnosti bylo řešení
společného projektu výhradně zaměřeno. Kolektivního hodnocení společného projektu se může
účastnit lektor projektu EKONOM.
c) Závěrečné hodnocení žáka – je zcela novým způsobem hodnocení, který dosud na obchodních
akademiích nebyl realizován. Na základě konzultace Hlavního metodika projektu s Odborem
středního vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR bude těm žákům, kteří
úspěšně absolvovali řešení společných projektů, vydáno OSVĚDČENÍ. Obsahová struktura
tohoto osvědčení je závazná pro všechny obchodní akademie, zapojené do projektu EKONOM.
O vydání osvědčení příslušnému žákovi rozhodne vždy celý tým pedagogů, kteří se podíleli na
řešení příslušného společného projektu. O vydání osvědčení musí vždy rozhodnout ředitel školy,
který vydání osvědčení zajistí a jeho platnost potvrdí svým podpisem a razítkem školy.
Po dobu realizace projektu a po dobu udržitelnosti projektu EKONOM (do roku 2018) musí
obsahovat všechny parametry povinné publicity. Konečné grafické provedení osvědčení je plně
v kompetenci obchodní akademie. Každý koordinátor OA musí předložit finální podobu osvědčení
ke schválení hlavnímu metodikovi projektu (Mgr. Dominika Doláková).
V Olomouci dne 26. 3. 2012

Mgr. Dominika Doláková
Hlavní metodik projektu EKONOM
Přílohy:
a) formulář „Hodnocení společného projektu“
b) závazný vzor „Osvědčení“
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