
Formativní hodnocení v MŠ 

Každá mateřská škola, popř. každý jednotlivý učitel, si vytváří svůj systém sledování, hodnocení a 

způsob záznamů pokroků dítěte. Systém musí být přehledný, smysluplný a účelný. Písemné záznamy, 

případně další doklady vypovídající o dítěti a jeho pokrocích, jsou důvěrné a přístupné pouze učitelům 

mateřské školy, ČŠI, popř. rodičům. Učitel je využívá při každodenní práci, při tvorbě PLPP nebo IVP, 

pro komunikaci a spolupráci s rodiči. Hodnocení výsledků vzdělávání vyžaduje úzkou spolupráci všech 

učitelů. 

Jedním z nejúčinnějších postupů vedoucích k efektivnímu vzdělávání dětí v heterogenních kolektivech 

je formativní hodnocení. Učitelé, kteří používají formativní hodnocení, nesrovnávají děti mezi sebou, 

ale zaměřují se na dosahování cílů u každého z nich. To mimo jiné umožňuje každému dítěti zažít 

pocit uspokojení z vykonané práce a nabýt patřičné důvěry ve své schopnosti, a podporuje rozvoj 

kompetence k učení. 

Slavík (Hodnocení v současné škole: východiska a nové metody v praxi. Praha: Portál, 1999, 80-7178-

262-9.) uvádí, že „cílem formativního hodnocení je poukázat na klady či nedostatky proto, aby bylo 

možné cíleně ovlivňovat průběh hodnocené činnosti. Formativní hodnocení je součástí tzv. 

rozhodovací zpětné vazby, která vede k nápravě chybných výkonů a zabraňuje nakupení omylů.“ Podle 

jeho slov má dialogický charakter, zpravidla probíhá jako rozhovor nad průběhem činnosti. Má být 

prováděno tak, aby bylo vnímáno jako pomoc, jako prostředek k vlastnímu zlepšení a sebepoznávání, 

nikoliv jako rozsudek nebo odsudek. 

 

Formativní hodnocení je založeno na: 

• důrazu na komunikaci mezi dítětem a učitelem i dětmi navzájem 

• pravidelném a četném vyhodnocování práce (poskytnutí zpětné vazby – informace o tom, co 

se podařilo, na co je třeba se zaměřit v budoucnu a jak konkrétně je třeba postupovat) 

• stanovení vzdělávacích cílů a sledování pokroku každého dítěte na cestě k těmto cílům 

Významy formativního hodnocení lze shrnout do několika bodů:  

• přispívá k budování sebedůvěry dítěte 

• pomáhá učení, dítě obdrží informaci, nakolik dosáhlo cílů učení, a pomáhá mu určit cíle další 

• tento způsob hodnocení odpovídá cílům učení, pomáhá učiteli plánovat další učení 

• formativní hodnocení je skvělý nástroj pro lepší učení 

 



V pedagogické praxi znamená formativní hodnocení několik kroků: 

• děti chápou cíl, o kterém přemýšlejí, a rozumí mu 

• děti dokáží rozeznat kvalitu 

• ví, jak poznají, zda dosáhly či nedosáhly cíle 

• učitel má představu o tom, kde se které dítě v procesu porozumění nachází (kartičky, 

semafor atp.) 

• děti mají příležitost pro vzájemné hodnocení mezi sebou a prostor pro sebehodnocení 

DESATERO formativního hodnocení 

1. Používám respektující komunikaci 

2. Uplatňuji pedagogický styl postavený na pozitivní zpětné vazbě 

3. Vedu děti k dovednosti sebehodnocení 

4. Používám aktivizující vzdělávací metody 

5. Seznamuji se s teorií formativního hodnocení 

6. Spolupracuji s rodiči 

7. Zavádím portfolio dítěte 

8. Stanovuji si přiměřené vzdělávací cíle 

9. Vytvářím pozitivní a bezpečné klima 

10. Provádím pedagogickou diagnostiku 

Formativní hodnocení je v MŠ zejména o komunikaci s dětmi a využívání respektující komunikace 

(naslouchání dětem, používání popisného jazyka, respekt k dítěti a k jeho potřebám, efektivní 

komunikace).  

Popisný jazyk  

„Při popisném vyjádření vykresluje mluvčí situaci, chování, dosažený výsledek nebo pocit.“ (J. 

Cangelosi) Používáním popisného jazyka lze poskytnout dostatek informací o konkrétní činnosti a 

chování. Díky popisnému jazyku můžeme motivovat i žáky, kteří moc nevynikají, a učení pro ně 

znamená velký problém. Můžeme jim ukázat aspoň to málo, co už zvládli a nabídnout jim cestu, jak 

dál. Kterou, pokud ujdou, nesmíme zapomenout opět motivačně zhodnotit. Učitel tím naplňuje 

poznávací funkci hodnocení. Podstatou popisného jazyka je přesný popis činnosti dítěte. V takových 

větách používáme slovesa. Popisný jazyk není pro učitele zrovna lehké zvládnout používat, je potřeba 

se ho učit. Ale díky častému používání ze strany učitele, mohou i děti popisný jazyk zařadit při svém 

sebehodnocení. 

 



Přehled efektivních komunikačních dovedností: 

• Vidím (slyším), že… (popis, konstatování) 

• Je potřeba… 

• Tohle děláme (tak a tak)… 

• Pomůže, když… 

• Když…, tak… (informace, sdělení) 

• Očekávám, že… Pomohlo by mi, kdyby… (vyjádření vlastních očekávání a potřeb) 

• Uděláš to tak… nebo tak…? Můžeš si vybrat. (možnost volby) 

• Co s tím uděláme? A co si o tom myslíš ty? (prostor pro spoluúčast a aktivitu dítěte) 

Nepřekládáme dítěti řešení problému, ale necháme ho a ptáme se: „Co s tím uděláme? Víš, jak to 

vyřešit?“  

Při hovoru se snížit na úroveň dítěte a nemluvit na něj z vrchu. 

Sebehodnocení dítěte- učíme se poznávat své slabé a silné stránky 

• V MŠ je potřeba podpora od učitele 

• Nehodnotit jeho chování, ale co se mu povedlo, co zažilo, co udělalo 

• Dvoustupňové škály sebehodnocení- např. sluníčko a mráček- činnost se mi povedla/nepovedla, 

den jsem si užil/neužil, bavila/nebavila mě aktivita 

 



• Třístupňová škála- tzv. semafor  (zelená- činnost jsem zvládl/a bez chyby, žlutá- zvládl/a jsem to 

s menší chybou, červená- nezvládl/a jsem to vůbec) 

 

 

 

Aktivizující vzdělávací metody 

Spolupráce s rodiči 

• Vhodná metoda je portfolio dítěte. Zapojit i rodiče a využívat např. při konzultacích. 

• Stanovení přiměřených vzdělávacích cílů 

• Je vhodné stanovovat cíle s dětmi 

 

Bezpečné a pozitivní klima 

• Hodnotíme snahu, ne výsledek 

• Pedagogická diagnostika 

• Nejedná se jednorázové hodnocení, ale o průběžné 

 

Techniky formativního hodnocení vhodné v MŠ 

Hromadný hlasovací systém- když chci získat informaci od celé skupiny  



Např. červené a zelené kartičky = ano x ne, palec nahoru a dolu, semafor, dvoustupňová škála 

Na detektivy – tato technika slouží k poskytnutí zpětné vazby k tomu, co děti prožily, zažily nebo 

udělaly Např. na procházce jsem si všimla, že někdo pomohl vstát kamarádovi, který spadl. Víte, kdo 

to byl? 

Náhodný vývěr- slouží k aktivizaci všech dětí- některé děti jsou schopné se prosadit, ale některé ne. 

Např. při odpovědi vytáhnu náhodnou značku dítěte.  

Najdi, co je dobře- práce s chybou 

Děti samy kontrolují svůj výkon. Např. podle správné předlohy  

Vrstevnické hodnocení s technikou najdi, co je dobře 

Např. postav garáž pro auto, tak aby se do ní vešlo →Popros kamaráda, aby to překontroloval; 

Popros kamaráda, aby ti pomohl správně dokončit 

Kvíz 

• Volba odpovědi na základě různých variant 

• Zjištění informací na závěr tématu 

Příklad 

Ukažte na prstech odpověď 

1. Mládě slona se jmenuje sloně 

2. Mládě slona se jmenuje slůně 

3. Mládě slona se jmenuje lůně 

Děti ukazují na prstech odpověď. 

Nebo: 

Dejte svou značku ke zdroji informací, ze kterého jste se dozvěděli o slonech nejvíc (tablet, 

encyklopedie, příběhy o slonech) 

 

 

V Borovanech dne 3.2.2023 


