Informační systémy
České školní inspekce
pro veřejnost
Česká školní inspekce jako státní úřad pro hodnocení a kontrolu kvality
a efektivity ve vzdělávání pracuje s různými metodami a nástroji, díky kterým
může poskytovat objektivní zpětnou vazbu jak školám, tak státu. Při vývoji nových podpůrných systémů v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice (NIQES) pamatovala Česká školní
inspekce také na rodiče, pro něž připravila informační web sloužící k jednoduchému vyhledávání důležitých a užitečných informací o školách. Pro domácí přípravu žáků je pak zdarma k dispozici testovací aplikace s databankou testů pro
různé ročníky i předměty na základních i středních školách.

Vyhledejte si školu a zjistěte o ní podrobnosti

InspIS PORTÁL
Díky tomuto systému naleznete na jednom
místě důležité a užitečné informace o školách, doplněné o inspekční zprávy či další
výstupy České školní inspekce. Získané informace vám pomohou při výběru té nejvhodnější školy pro vaše děti a budete mít
také přístup k zajímavým dokumentům
souvisejícím se vzděláváním. Systém InspIS
PORTÁL shromažďuje užitečné a co možná
nejkomplexnější informace o školách zapsaných ve školském rejstříku, od mateřských
škol až po konzervatoře či vyšší odborné
školy, od škol veřejných přes školy soukromé
až po ty zřizované církvemi. Stačí jen zadat
požadovaná kritéria a InspIS PORTÁL nabídne přehled všech dostupných škol, které
odpovídají zadaným požadavkům.

Základní podmínkou vyhledávání je vyplnit do formuláře „druh školy“. To znamená,
že v přednastaveném seznamu je nutné zaškrtnout, zda uživatele zajímají například
školy mateřské nebo základní. Vyhledávání
je vhodné místopisně upřesnit podle kraje,
města/obce, případně ulice.

V InspIS PORTÁL lze využívat i pokročilé filtry. Velikost školy, bezbariérový
přístup, dopravní dostupnost, roční školné, výuka cizích jazyků či přítomnost
specialistů – to jsou některé z filtrů, které
můžete libovolně přidávat, ubírat i kombinovat. Po vyplnění formuláře Vám
InspIS PORTÁL vygeneruje přehled
všech škol, které odpovídají zadaným
kritériím. Kromě základních informací
o škole je zde zobrazena také charakteristika školy či poskytovaného vzdělání
a další specifika a zajímavosti.

Do systému vstoupíte prostřednictvím

https://portal.csicr.cz

Otestujte své děti ze školního učiva
Česká školní inspekce pravidelně hodnotí
také výsledky vzdělávání žáků v různých ročnících a různých předmětech. Testovací aplikaci, kterou za tímto účelem vyvinula, však
mohou zdarma využívat i žáci přímo doma
v rámci své domácí přípravy. K dispozici je
jak verze pro PC, tak verze pro tablety a chytré mobilní telefony.

InspIS SETmobile

Aplikace, která byla vytvořena pro všechny 3
nejrozšířenější mobilní platformy – Android,
iOS a Windows – nabízí stejnou funkčnost
testovací aplikace pro PC, která se používá ve
školách, a může tak být rovnocenně využita
pro realizaci testů jak ve škole, tak v rámci
domácí přípravy žáků. Součástí tohoto systému je také databanka úloh s mnoha tisíci
testovými otázkami, které jdou napříč různými předměty nebo oblastmi a napříč ročníky.
Tyto testy jsou určeny pro žáky základních
i středních škol.

Testy byly sestaveny renomovanými odborníky a pokrývají různá témata základního i středního
vzdělávání. S použitím systému
InspIS SETmobile tak domácí
příprava, např. během delší nemoci, může být efektivní a velmi
úspěšná.

www.csicr.cz

Testy mají různé zaměření, v případě cizích
jazyků se počítá také s poslechem.

www.csicr.cz

Struktura testů z cizích jazyků navíc odpovídá
požadavkům na zahraniční jazykové zkoušky,
neboť tyto testy byly vyvinuty ve spolupráci
s jazykovými instituty Velké Británie, Německa
nebo Francie.

Po ukončení každého testu dostanou uživatelé
podrobné vyhodnocení, díky kterému se dozví,
v čem jsou slabší, co jim jde a kde mají rezervy.

Samotná mobilní testovací aplikace
je ke stažení zcela zdarma po zadání
názvu inspis v příslušných
knihovnách aplikací:

Verze pro PC k dispozici na
https://set.csicr.cz. Do systému
je třeba se nejprve zaregistrovat.

Výsledky jsou navíc k dispozici nejen za test
jako celek, ale také za všechny jeho části.

Pro snadné ovládnutí aplikace je
k dispozici přehledná a intuitivní
nápověda, na webových stránkách
České školní inspekce pak také uživatelská příručka nebo videomanuály.

