
Kdy a v jakých situacích hodnotím?
 Jak na to jdu? 

Komu hodnocení slouží? Jak bych
chtěl/a, aby fungovalo? 

Co je a není formativníhodnocení? Jaký je vztah meziformativním a sumativnímhodnocením? A jak do toho všehozapadá sebehodnocení a slovníhodnocení? Kdy který typ využít a jak to zařídit, aby to žákůmpřinášelo užitek?

Co potřebuji, co chci, jak chci,
aby to fungovalo, jak by to

mohlo fungovat?

Na kurzu budeme hledat odpovědi na tyto otázky:

Formativní hodnocení I.
– hodnocení, které pomáhá růst

Praha – Kunratice

představit principy formativního přístupu a růstového myšlení,
rozšířit portfolio metod pro podporu vnitřní motivace a vyhodnocování učebního posunu žáků,
na konkrétních příkladech získat inspiraci k plánování, realizaci a vyhodnocování vlastní výuky.

Cílem kurzu je:

www.jobvzdelavani.cz 

Jak to všechno posiluje
můj a žákův vztah k učení

a hodnocení?  

Jak budovat kvalitu žákovské

práce? Jak učit žáky dávat si a

přijímat popisnou zpětnou vazbu?

Jak předávat žákům odpovědnost

za vlastní učení?

Jak to zařizovat, aby žáci rozuměli tomu

proč, co a jak s nimi děláme? Jak s žáky

stanovovat kritéria úspěchu tak, aby

rozuměli tomu, kam míříme?

Jakou roli má hodnocení 
v procesu učení? Proč hodnotím?

 A co z postupů formativního
přístupu již ve své praxi využívám?

Jak souvisí vnitřní
motivace 

s formativním
hodnocením? 

Termíny konání: pátek 17. února, čtvrtek 16. března, pátek 31. března, pátek 28. dubna a pátek                       
2. června 2023 

Rozsah kurzu: 40 hodin, 5 vzdělávacích dnů po 8 hodinách 
K získání osvědčení o absolvování kurzu je potřeba minimálně 80% účast na vzdělávacích dnech. 
Součástí kurzu je také plnění „domácích tréninků”, ve kterých se procvičují dovednosti probírané v kurzu.



Ve školství pracuje již dvacet pět let. Svou pedagogickou dráhu začínala na                
1. stupni, později si rozšířila vzdělání a učila i na stupni druhém na víceletém
gymnáziu. V průběhu těchto let si vyzkoušela různé role, ale nejvíce  jí přirostla          
k srdci role třídní učitelky. V rámci dalšího vzdělávání procházela například
Montessori výcvikem, kurzem transakční analýzy s Gilesem Barrowsem nebo
koučovacím výcvikem v Systemickém institutu. Od roku 2017 je zapojena jako
mentor v JOBu a v Učiteli naživo. V projektu Growth Mindset, zaměřeném na
zavádění formativního hodnocení, dlouhodobě podporovala zapojenou školu v její
cestě na implementaci formativního hodnocení do každodenního života.                     
V současné době se tomuto tématu věnuje jako lektor a také jako mentor při
individuální nebo skupinové spolupráci s učiteli, kteří se rozhodli intenzivněji
rozvíjet téma formativního přístupu ve své praxi.

Lektorky kurzu:

Mgr. Petra Keprtová

Působí jako učitelka na základní škole, která dlouhodobě pracuje s dětmi
formativním způsobem. Baví ji být dětem průvodcem na jejich cestě za poznáním
a pozorovat, jak nakládají se zodpovědností za vlastní učení. Pracuje také                    
v organizaci JOB jako lektorka a mentorka. Dlouhodobě se věnuje tématům
zavádění inovací do vzdělávání –metody aktivního učení, formativní hodnocení,
plánování výuky, reflexe pedagogické práce. Jako mentorka se podílela na projektu
Growth Mindset zaměřeného na podporu růstového myšlení prostřednictvím
formativního hodnocení. 

Kontaktní osoba pro více informací k náplni kurzu: Mgr. Zdeněk Dlabola, z.dlabola@jobvzdelavani.cz

Kontaktní osoba ohledně organizace kurzu (obsazenost kurzu, platby, osvědčení aj.): 
Petra Koldinská, p.koldinska@jobvzdelavani.cz, tel.: 604 611 977

Lektorky kurzu: Mgr. Pavlína Seidlerová, Mgr. Petra Keprtová 

Místo konání: Úřad městské části Praha-Kunratice, K Libuši 7/10, 148 00 Praha-Kunratice

Cena: 12 500 Kč
Cena kurzu zahrnuje materiály, oběd, kávu a drobné občerstvení v čase přestávek.

Kurz je akreditován.
Kurz je akreditovaný a je vhodný pro učitele základních a středních škol. V kurzu zužitkováváme mj. zkušenosti 
z tříletého projektu Growth Mindset k zavádění formativního hodnocení do škol (účastnilo se 11 škol z různých krajů).

Na kurz dále navazuje kurz Formativní hodnocení–hodnocení, které pomáhá růst II.

P ř i h l á š e n í  n a  k u r z  z d e
Více informací ke kurzu naleznete na: www.jobzvdelavani.cz 

Mgr. Pavlína Seidlerová
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