Kvalitní škola a školní závěrečná zkouška

1. Získání certifikátu Kvalitní škola
Pojem kvalitní školy, kvality výuky v oblasti vzdělávání musíme ruku v ruce spojovat
s pojmem učící se školy. Aby škola mohla úspěšně zvládat mnohostranné požadavky kladené
na ni v oblasti rozvoje nových metod učení, absorbování nových poznatků z vnějšího
prostředí, musí být schopna se dlouhodobě opřít o proces vlastního učení a spolupráci lidí ve
škole a jejím okolí. Učící se škola tedy podporuje učení svých zaměstnanců a sama se
neustále transformuje. Lidé na všech úrovních se snaží rozvíjet své schopnosti dosahovat
žádoucí výsledky, individuálně i ve vzájemné spolupráci. Škola je a musí být jednotkou
změny, neboť je to jediné místo, kde se setkávají požadavky společnosti a očekávání a učební
potřeby žáků a učitelů. Každá škola je jedinečná. Musí se naučit, jak se učit. Změny, které
mají dopad na životy žáků, obsahují hluboké procesy učení, které mohou učitelé a ředitelé
škol zvládnout jen tehdy, když se sami budou učit.
Ve školním roce 2013/2014 jsme přihlásili JMZMŠ Sedliště k udělení nového certifikátu
Kvalitní škola u Společnosti pro kvalitu školy Ostrava, o.s. Pracovat na získání tohoto
certifikátu jsme začali 1. 2. 2014 a pokračovali jsme také ve školním roce 2014/2015. V rámci
získání certifikátu Kvalitní škola musela naše škola splnit řadu požadavků i podmínek
k udělení tohoto certifikátu, například bylo nutné realizovat diagnostické metody pro žáky,
rodiče a učitele, vyplnit autoevaluační dotazník pro hodnocení 4 oblastí školy, prokazatelně
zpracovat a vyhodnotit zprávu o vlastním hodnocení školy dle příslušné metodiky a otestovat
žáky z některých tříd. Certifikát Kvalitní škola jsme získali ve školním roce 2014/2015 a byl
nám udělen 25. 8. 2015.
2. Školní závěrečná zkouška
V rámci zvyšování kvality výuky a výstupů jsme pro žáky 9. ročníku připravili novou
školní závěrečnou zkoušku od školního roku 2015/2016. Hlavním cílem školní závěrečné
zkoušky je kvalitní i pečlivá příprava žáků na přijímací zkoušky a k dalšímu studiu na
středních školách. Školní závěrečná zkouška se skládá z písemné a ústní části. Písemná část
školní závěrečné zkoušky proběhne před přijímacími zkouškami a skládá se z matematiky,
českého jazyka a anglického jazyka. Po přijímacích zkouškách na střední školy proběhne
ústní zkouška ze čtyř předmětů, z toho je jeden volitelný předmět. Povinné předměty jsou
matematika, český jazyk a anglický jazyk. Každý žák má možnost výběru minimálně jednoho
volitelného předmětu. Nabídku volitelných předmětů tvoří přírodopis, fyzika, zeměpis,
chemie, dějepis a ruský jazyk. Okruhy (otázky) k ústní závěrečné zkoušce jsou zveřejněny na
webových stránkách školy. Ústní část školní závěrečné zkoušky proběhne před komisí
nejpozději do poloviny června každého školního roku a může být realizována po částech.
Všichni žáci budou hodnoceni za písemnou i ústní část školní závěrečné zkoušky.
Hodnocení za obě části školní závěrečné zkoušky bude součástí celkového hodnocení žáka
za 2. pololetí školního roku z daného předmětu a bude součástí vysvědčení. K vysvědčení
bude vydán pamětní list, kde budou uvedeny předměty školní závěrečné zkoušky s jejich
hodnocením z písemné a ústní části.

