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EVALUAČNÍ BALÍČKY 

TESTY • DOTAZNÍKY 

SEMINÁŘE • PODPORA

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
po  roce  opět  zveme  Vaši  školu  k  účasti  v  projektu  KALIBRO®.  Osvědčené  nástroje  sebehodnocení školy,  tedy 
srovnávací  testy KALIBRO a  dotazníky  ŠKOLA  A  JÁ, Vám ve  školním roce  2015/2016 nabízíme jako  součást 
evaluačních balíčků,  zahrnujících též  odborné semináře pro učitele,  online podporu jejich práce s evaluačními 
nástroji během celého školního roku a metodické materiály k efektivnímu využití evaluačních aktivit ve výuce. 

SROVNÁVACÍ TESTY 
Srovnávací testy KALIBRO využívají české školy již od roku 1994. Jsou zaměřeny na 
schopnost použít základní znalosti a dovednosti v nových situacích z reálného 
života a vyžadují od žáků skutečné porozumění podstatě.
● Základem našich testů jsou takzvané party – úlohy s nabídkou, z níž žáci vybí

rají  všechny položky vyhovující zadání. Na rozdíl od běžných testových úloh 
není u partu předem zřejmé, kolik položek jeho nabídky tvoří správnou 
odpověď. Může být jediná, může jich být několik nebo třeba i všechny, anebo 
žádná. Žáky tím vedeme k tomu, aby pozorně prošli všechny položky nabídky 
a nad každou se zamysleli. Prosté hádání či „vylučovací“ metoda tu nefungují.

● Kromě partů využíváme v testech i další typy úloh umožňující dobře posoudit, 
zda žáci dané problematice skutečně rozumějí. Jde zejména o úlohy, v nichž 
zapisují spočítanou či odhadnutou číselnou hodnotu (například slovní úlohy 
z matematiky či fyziky), a také o úlohy, jejichž řešením je uspořádání očíslo
vaných položek nabídky (například historických událostí) v určitém pořadí.

● V našich testech používáme i zcela otevřené úlohy, v nichž žáci svou odpověď 
formulují samostatně, vlastními slovy, náčrtem či jinými grafickými pro
středky (hledají příklady či protipříklady, zapisují postup úvah nebo výpočtů, 
argumentují, odůvodňují, navrhují řešení, měří, rýsují, kreslí, vybarvují apod.).

Již 22. ročník projektu!

SROVNÁVACÍ TESTY 
jsou určeny žákům ZŠ 
a víceletých gymnázií.

Ověřují zvláště schopnost 
použít základní znalosti 
v nových situacích 
s porozuměním podstatě. 

Praktické zaměření úloh 
a jejich formát vedou žáky 
k přemýšlení.

Doprovodné materiály 
obsahují řadu námětů 
pro další práci ve třídě.

DOTAZNÍKY 
zaměřené na školní klima, 
vztahy, komunikaci a na 
další důležité okolnosti 
vzdělávání jsou určeny 
základním i středním 
školám všech typů.

SEMINÁŘE 
umožní škole lépe využít
výsledky testování 
a dotazníkových šetření

UČENÍ S CHUTÍ 
je program pro učitele, 
kteří chtějí své žáky 
nechat ve výuce tvořit, 
zkoumat a objevovat.

EVALUAČNÍ BALÍČEK 
umožňuje výhodný nákup 
testů, dotazníků a dalších 
užitečných produktů 
a služeb pro celé třídy 
i vybrané žáky školy.

DOTAZNÍKY 
Pod společným názvem  ŠKOLA A JÁ  se dotazníky v naší nabídce objevují  již od 
roku 2004 a setkaly se s velikým zájmem vedení mateřských, základních a střed
ních škol. Ředitelé jejich prostřednictvím oslovují  žáky, rodiče, učitele i nepeda
gogické pracovníky,  když potřebují  získat důležité informace o jejich spokoje
nosti s klimatem školy, s výukou, s kvalitou komunikace uvnitř školy i navenek, 
s vybavením školy a organizací výuky a s dalšími důležitými parametry.

SEMINÁŘE
Akreditované semináře pro učitele a ředitele  (na nejméně 11 místech v celé ČR) 
jsou zaměřeny na efektivní využití výsledků evaluačních aktivit ve výuce. Jejich 
účastníci získají i metodické materiály a podporu využitelnou po celý rok.

UČENÍ S CHUTÍ
Program „Učení s chutí“ nabízí podporu  učitelům, kteří chtějí  v rámci výuky 
nechat své žáky  aktivně tvořit, zkoumat  a objevovat to, s čím se v běžné výuce 
pasivně setkávají při výkladu nebo v učebnici. Součástí podpory je kromě poskyt
nutí  inspirace,  metodiky a  možnosti  vzájemně komunikovat  s  podobně orien
tovanými učiteli také pomoc s hledáním sponzorů těchto výukových aktivit.

EVALUAČNÍ BALÍČEK
Uvedené nástroje si školy mohou objednat ve formě výhodných  balíčků  za cenu 
od 99 Kč do 149 Kč v případě testů a 59 Kč v případě dotazníků  (všechny ceny 
jsou za jednoho žáka). K evaluačním nástrojům podle vlastního výběru s vyhod-
nocením v ceně může škola získat bezplatný nárok na účast učitelů zapojených 
tříd  na seminářích zaměřených na evaluaci a  na zařazení  tříd do celoročního 
programu podpory malých třídních projektů „Učení s chutí“. Obsah evaluačních 
balíčků lze rozšířit o další služby.

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, podrobnosti o jednotlivých službách a produktech, příklady využití 
evaluačních balíčků a podrobná pravidla účasti naleznete na dalších stránkách této nabídky. Rádi odpovíme na  
 Vaše telefonické či písemné dotazy. Ukázky testových úloh a otázek dotazníků jsou Vám k dispozici na našich 
internetových stránkách www.kalibro.cz.



NABÍDKA nástrojů sebehodnocení KALIBRO 2015/2016 

Srovnávací testy pro ZŠ a gymnázia pro žáky od  3. r. ZŠ do 9. r. ZŠ a pro jejich vrstevníky na víceletých gymnáziích

1. Český jazyk čtení s porozuměním, práce s jazykem; důraz na přesné vyjadřování a pochopení podstaty sdělení

2. Matematika slovní úlohy postavené na reálných situacích; důraz na schopnost jasného úsudku a logického myšlení

3. Humanitní základ (u 3. r. Prvouka) úlohy z dějepisu, občanské výchovy a ekonomického zeměpisu; důraz na porozumění souvislostem

4. Přírodovědný základ úlohy z fyziky, chemie, přírodopisu a fyzického zeměpisu; důraz na mezipředmětové vazby a vztahy

5. Anglický jazyk čtení s porozuměním, konverzační obraty; důraz na schopnost řešit v cizím jazyce běžné životní situace

6. Ekonomické dovednosti rozhodování o budoucnosti, nákupy, půjčky, spoření; důraz na porozumění ekonomickým vztahům

Dotazníky ŠKOLA A JÁ pro ZŠ a SŠ pro žáky základních a středních škol, jejich rodiče, učitele a nepedagog. pracovníky

7. Základní dotazník pro ZŠ a SŠ spokojenost s prostředím, s výukou; vztahy ve třídě, komunikace, pocit bezpečí, klima školy a třídy

8. Dotazník Co chci na své škole změnit změny v obsahu, formách a organizaci výuky; školní vzdělávací program; prostředí třídy a školy

9. Dotazník Vztahy ve škole i navenek vztahy uvnitř třídy a školy, třídní učitel, řešení problémů a konfliktů, komunikace školy s rodiči a obcí

10. Dotazník Vybavení a chod školy organizace výuky, jídelna, družina, školní akce, mimoškolní aktivity, okolí školy, doprava do školy

Rozšiřující a doplňkové služby pro všechny, kteří chtějí vybrané nástroje obsažené v balíčcích rozšířit či doplnit

11. Účast na semináři „Evaluace v mé třídě“ čtyřhodinový seminář s praktickými ukázkami využití výsledků testování a dotazníkových šetření ve výuce

12. Účast v programu „Učení s chutí“ metodická podpora třídních projektů zaměřených na samostatné zkoumání, objevování a tvůrčí aktivity

Evaluační balíčky

Balíčky testů Standard, Standard+, Maxi a Komplet                                                 99 až 149 Kč za žáka
všechny balíčky obsahují úplnou sadu šesti testů v papírové podobě (Český jazyk, Matematika, Humanitní základ /u 3. r. 
Prvouka/, Přírodovědný základ, Anglický jazyk a Ekonomické dovednosti) pro žáky příslušného ročníku. Jednotlivé balíčky 
se liší počtem testů, u kterých je v ceně i zpracování. U balíčku  Standard jsou to 3 testy, u balíčku  Standard+ 4 testy, 
u balíčku Maxi 5 testů a u balíčku Komplet všech 6 testů. Škola si sama zvolí, které testy zašle ke zpracování, a ty ostatní 
mohou učitelé využít ve výuce. U balíčků  Standard+, Maxi a  Komplet navíc škola získá nárok na účast jednoho učitele 
z každé zúčastněné třídy na semináři „Evaluace v mé třídě“, příp. na zařazení jedné třídy do programu „Učení s chutí“. 

Balíček dotazníků pro I. stupeň, resp. II. stupeň                                                                    59 Kč za žáka
Obsahuje dotazníky pro žáky a rodiče v příslušném počtu a jednu sadu dotazníků pro učitele, nepedagogické pracovníky  
a vedení školy zvoleného typu –  základní  (zaměřené na celkovou spokojenost se školou), nebo  rozšiřující zaměřené na 
konkrétní oblasti života školy (vztahy, požadované změny, či vybavení a chod školy). Škola obdrží formuláře všech těchto 
dotazníků v papírové podobě (s možností vyplnění po internetu) a všechny budou vyhodnoceny zdarma.

Příklad I.
Škola má zájem o testy Český jazyk, Matematika a Anglický jazyk pro třídy 5.A (25) žáků, 5.B (22 žáků), 9.A (19 žáků) a 9.B 
(15 žáků). V 9. ročnících chce navíc zadat i test Ekonomické dovednosti. Objedná si tedy 47 (= 25 + 22) evaluačních balíčků 
Standard pro 5. ročník a 34 (= 19 + 15) evaluačních balíčků Standard+ pro 9. ročník. Získá pro oba ročníky kompletní sadu 
formulářů všech šesti testů v papírové podobě s nárokem na zaslání 3 (Standard) resp. 4 (Standard+) testů k bezplatnému 
vyhodnocení. Navíc, vzhledem k zapojení dvou tříd do balíčku  Standard+ získá zdarma nárok na účast dvou učitelů na 
semináři „Evaluace v mé třídě“. Celková cena činí 47 × 99 Kč + 34 × 119 Kč = 8 699 Kč.

Příklad II.
Škola má zájem o základní dotazníky pro 246 žáků I. stupně a 176 žáků II. stupně. Objedná si tedy 246 balíčků I. stupeň 
(246 × 49 = 12 054 Kč) a 176 balíčků  II. stupeň (176 × 59 = 10 384 Kč). Tím získá i stejný počet dotazníků pro rodiče a 
automaticky rovněž nárok na dotazníky pro všechny učitele (např. 37 ks), nepedagogické pracovníky (např. 15 ks) a členy 
vedení školy (např. 3 ks). Vyhodnocení všech dotazníků je zdarma, celková cena činí 22 438 Kč.

Příklad III.
Škola z Příkladu I. má navíc zájem o účast dalších 5 učitelů na semináři „Evaluace v mé třídě“ a zařazení dalších dvou tříd 
do programu „Učení s chutí“. Objedná si tedy ještě tyto doplňkové služby, za něž zaplatí 5 × 800 + 2 × 1 000 = 6 000 Kč. 
V úhrnu tedy tato škola zaplatí za všechny testy a doplňkové služby částku 14 699 Kč.



OBJEDNÁVKA nástrojů sebehodnocení KALIBRO 2015/2016 

Škola Identifikační číslo

Ulice, číslo Místo PSČ 

Okres Jméno ředitele / ředitelky 

Telefon E-mail 

Obchodní jméno a sídlo subjektu, který uhradí fakturu (viz zřizovací listina) .................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ IČO ........................................................

Závazně  si  objednáváme u  organizátora  projektu  KALIBRO 
nástroje sebehodnocení v počtech a podle údajů uvedených níže 
a za Podmínek účasti uvedených na druhé straně tohoto listu.

Formuláře si přejeme dodat a fakturovat do 15. 12. 2015:   ANO    NE

Místo 

Datum 

Podpis ředitele

Razítko školy

V následující tabulce uveďte  počty žáků v příslušných ročnících, pro které chcete objednat evaluační balíčky. Balíček tvoří vždy sada 6 testů  
v papírové podobě, v závislosti na druhu balíčku je v jeho ceně i zpracování 3 až 6 testů, případně další doplňkové služby. Počty tříd uvedené 
v posledním řádku nemají vliv na cenu objednávky, ale jsou důležité pro stanovení nároku na doplňkové služby poskytované zdarma.

Balíček testů (sada: Če, Ma, Hu/Pv, Př, An, Ek) 3. r. 5. r. 7. r. 9. r.

1. Standard (6 testů, z toho 3 včetně vyhodnocení)  99 Kč za žáka

2. Standard+ (6 testů, 4 včetně vyhodnocení, seminář) 119 Kč za žáka

3. Maxi (6 testů, 5 vč. vyhodnocení, seminář, program) 139 Kč za žáka

4. Komplet (6 testů vč. vyhodnocení, seminář, program) 149 Kč za žáka

5. Počet tříd (nemá vliv na cenu) 

seminář – účast na semináři „Evaluace v mé třídě“ v ceně 800 Kč pro 1 učitele zdarma
program – účast v programu „Učení s chutí“ pro 1 třídu v ceně 1 000 Kč na celý školní rok zdarma

V následující tabulce uveďte  počty žáků, pro které chcete objednat evaluační balíčky dotazníků včetně vyhodnocení. Dotazníky pro učitele, 
vedení školy a nepedagogické pracovníky jsou dodávány jen v jednom exempláři, účastník si je může dokopírovat v  libovolném počtu podle 
potřeby, případně využít možnosti vyplnění přes webové rozhraní na www.kalibro.eu . Tyto dotazníky budou zpracovány zdarma. 

Balíček dotazníků (sada: žák, rodič, učitel, vedení, neped. p.) Základní Změny Vztahy Vybavení

6. I. stupeň (1. – 5. ročník ZŠ) 59 Kč za žáka

7. II. stupeň (6. – 9. ročník ZŠ a všechny ročníky SŠ) 59 Kč za žáka

8. Počet tříd (nemá vliv na cenu) 

V následující tabulce uveďte počty učitelů resp. tříd, pro které chcete objednat doplňkové služby nad rámec evaluačních balíčků (např. účast 
na semináři „Evaluace v mé třídě“ navíc pro jednoho či více učitelů).

Doplňkové služby (nad rámec balíčků)

9. Účast na semináři „Evaluace v mé třídě“ 800 Kč za učitele  Počet učitelů

10. Účast v programu „Učení s chutí“ 1 000 Kč za třídu  Počet tříd

Vyplněný list zašlete laskavě do 23. 10. 2015 DOPORUČENĚ na adresu KALIBRO, Jungmannova 32, 110 00  Praha 1.



Podmínky účasti KALIBRO 2015/2016

0. Všeobecné zásady.  Projekt organizuje společnost Kalibro Projekt s.r.o., sídlem Na Hanspaulce 1383/3, 160 00 Praha 6 – 
Dejvice, IČO: 24165115 (dále organizátor),  korespondenční adresa  KALIBRO, Jungmannova 32, 110 00 Praha 1. Cílem 
projektu je získávat pomocí nástrojů sebehodnocení škol reálná měřítka výsledků vzdělávání a další informace o jednot
livých úrovních vzdělávací soustavy, poskytovat je školám a pomáhat jim v jejich efektivním využití. Součástí této pomoci  
jsou zejména odborné semináře a podpora třídních projektů. Projektu KALIBRO se může účastnit každá základní nebo 
střední škola (dále účastník). Projekt je dlouhodobý a účast v jeho libovolné části je dobrovolná. Organizátor neposkytne 
třetím osobám získané informace způsobem, který by umožnil identifikovat výsledky jednotlivých žáků či odpovědi 
jednotlivých respondentů ani souhrnné výsledky školy či jednotlivých tříd. Dodávané testy a dotazníky jsou autorským dí
lem ve smyslu autorského zákona a jejich kopírování a jiné užívání bez souhlasu organizátora projektu není možné.

1. Účast školy v projektu během školního roku 2015/2016. Podmínkou účasti školy je zaslání tohoto listu s vyplněnou při
hláškou a objednávkou testů na adresu KALIBRO, Jungmannova 32, 110 00  Praha 1 (tel: 724 05 83 83), příp. odeslání elek
tronické objednávky (viz www.kalibro.cz). Objednávky po termínu uzávěrky je možno dohodnout individuálně. Účastník 
si  objednává nástroje  sebehodnocení a související  služby jako součást evaluačních balíčků, které může doplnit  či 
rozšířit o další služby.

2. Zahájení testování a dotazníkových šetření. Organizátor odešle každému účastníkovi objednané nástroje sebehodnocení 
nejpozději v termínu A harmonogramu na této straně dole. Novému účastníkovi projektu KALIBRO organizátor přidělí 
jeho identifikační číslo platné po celou dobu účasti školy v projektu. 

3. Organizace. Testování i provedení dotazníkových šetření probíhá kvůli srovnatelnosti výsledků podle písemných pokynů 
organizátora. Účastník odpovídá za to, že každý exemplář testu a dotazníku zaslaný ke zpracování bude označen jeho  
identifikačním číslem v projektu KALIBRO a budou na něm uvedeny další povinné údaje nutné pro zpracování (např.  
označení třídy a – u testů – interní pořadové číslo žáka).

4. Termíny a lhůty. Účastníci, kteří nezašlou vyplněné testy či dotazníky ke zpracování v termínu D harmonogramu, ztrácejí 
na jejich zpracování nárok. V termínu C harmonogramu organizátor zpřístupní účastníkům na svých internetových strán
kách celkové výsledky. Pouze účastníkovi zpřístupní přehled výsledků školy, tříd a u testů též výsledků jednotlivých žáků 
do tří týdnů ode dne, kdy od něj obdržel testy určené ke zpracování, nejdříve však v termínu C. Vyplněné exempláře tes
tů vrací škole, vyplněné dotazníky po 1 měsíci od zpřístupnění výsledků skartuje. Organizátor si vyhrazuje právo změnit 
harmonogram z důvodu zásahu vyšší moci (například epidemie chřipky, živelní katastrofa). Zaslání vytištěných výsledků  
je možné na vyžádání účastníka, a to za paušální poplatek 150 Kč za jednu kategorii testů (tj. stejný typ testů a stejný  
ročník), případně za jednu kategorii respondentů (tj. mladší žáci, starší žáci, učitelé, rodiče). 

5. Cena. Cena evaluačních balíčků je uvedena včetně DPH a je konečná. Zahrnuje dodání papírových formulářů testů/dotaz
níků na adresu účastníka případně jejich zpřístupnění na internetu, jejich vrácení po zpracování zpět (netýká se dotazní
ků a internetové verze testů) a též dodání doprovodných materiálů s pokyny pro administraci ve škole. Samotné zpra
cování (vyhodnocení) testů a dotazníků provede organizátor zdarma v rozsahu objednávky. Vyhodnocení testů nad rámec 
objednávky si účastník může doobjednat jako doplňkovou službu. Cena za dodatečné zpracování jednoho předmětu činí  
30 Kč za žáka včetně DPH. 

6. Fakturace. Do 21 dnů od provedení objednávky vystaví organizátor účastníkovi zálohovou fakturu ve výši 100 % z celkové 
hodnoty objednávky.  Na této faktuře bude rovněž vyúčtováno paušální poštovné a balné ve výši 100 Kč za každý ob
jednaný druh evaluačního balíčku. Finální fakturaci provede organizátor k začátku svého prvního plnění týkajícího se 
evaluačních balíčků a případných doplňkových služeb. 

Harmonogram projektu KALIBRO 2015 / 2016 Srovnávací testy
termín kdo  co odesílá / zpřístupňuje 9. r. 5. r. 7. r. 3. r.

A  organizátor  prázdné formuláře účastníkům projektu 04. 01. 2016 01. 02. 2016 29. 02. 2016 16. 03. 2016
B  účastník  vyplněné formuláře ke zpracování – řádný termín 05. 02. 2016 29. 02. 2016 28. 03. 2016 13. 04. 2016
C  organizátor  celkové (celostátní) výsledky 04. 03. 2016 28. 03. 2016 25. 04. 2016 18. 05. 2016
D  účastník  vyplněné formuláře ke zpracování – poslední termín 19. 02. 2016 14. 03. 2016 11. 04. 2016 27. 04. 2016

              Dotazníky ŠKOLA A JÁ    A = kdykoli od 12/2015 do 05/2016 včetně       C – celkové výsledky jsou účastníkům zpřístupněny trvale       D = A + 2 měsíce

              Semináře Evaluace v mé třídě proběhnou po dohodě s přihlášenými účastníky v únoru až  červnu 2016 přímo ve školách nebo ve vhodných spádových centrech
                                                                                                             (zajištěno Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Jihlava, Karlovy Vary, Liberec, Ostrava, Plzeň, Praha, Ústí nad Labem, Zlín)


