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Plán kontrolnej činnosti

Riadiaca a kontrolno-hospitačná činnosť sa bude zameriavať v súlade s plánom výchovno-vzdelávacej
práce školy na metodickú pomoc učiteľom, na sledovanie stavu plnenia úloh rozpracovaných v pláne
školy, na odstraňovanie nedostatkov a realizáciu opatrení zistených pri hospitáciách vedenia školy,
inšpekciou, previerkami a na plnenie úloh vyplývajúcich z analýzy výchovno-vzdelávacích výsledkov.
Cieľ kontroly:












získať prehľad o odbornej a metodickej pripravenosti učiteľov a výchovných pracovníkov,
zabezpečiť plynulý chod vyučovania, dodržiavanie pracovnej disciplíny,
získať prehľad o odbornej a metodickej pripravenosti učiteľov a výchovných pracovníkov,
získať prehľad o úrovni výchovno-vzdelávacieho procesu,
sledovať odstránenie nedostatkov vo výchovno-vzdelávacej činnosti z predchádzajúcej kontroly,
sledovať dodržiavanie ľudských práv vo vyučovacom procese a mimo vyučovania,
získať prehľad o objektívnosti hodnotenia a klasifikácie žiakov jednotlivými učiteľmi, s cieľom
zabezpečiť zjednocovanie kritérií pri klasifikácii,
sledovať evidenciu o klasifikácii žiakov v zmysle Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu
(MP) a interného predpisu
sledovať efektívne využívanie finančných prostriedkov,
prevencia pred negatívnymi javmi v správaní žiakov,
sledovanie BOZP pri výchovno-vzdelávacej činnosti školy.

Formy, metódy a spôsob kontroly:
a) Priama hospitačná činnosť, v ktorej riaditeľka a zástupkyňa riaditeľky v spolupráci s vedúcimi MZ
a PK budú sledovať:









dodržiavanie didaktických zásad, s osobitným zameraním na triedy prospechovo slabšie
plnenie učebných osnov a metodických pokynov a požiadaviek štandard v jednotlivých
ročníkoch,
využívanie učebných pomôcok a didaktickej techniky,
využívanie odborných učební,
dodržiavanie zásad klasifikácie žiakov, najmä u začínajúcich učiteľov,
dodržiavanie psychohygienických zásad vo výchovno-vzdelávacej práci,
plnenie plánu práce školy, plánov MZ a PK,
dodržiavanie bezpečnostných predpisov na vyučovacích hodinách so zreteľom na charakter
predmetu.

b) Pozorovanie, individuálny rozhovor s učiteľom, dotazníky – zisťovanie triednej klímy,
medziľudských vzťahov, dodržiavanie ľudských práv, atď.
c) Didaktické testy, previerky zamerané na plnenie štandardov, ktoré sú už vypracované pre
jednotlivé predmety a ročníky.
d) Rozbor predpísaných písomných prác a riaditeľských previerok na MZ a PK.
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e) Spolupráca MZ a PK (najmä medzi MZ s PK slovenského jazyka, matematiky a MZ ŠKD), kontrola
dodržania časového plánu plnenia úloh, zovšeobecňovanie dobrých skúseností z výchovnovzdelávacej práce.
f)

Sledovanie plnenia školského poriadku záväzného pre všetkých pracovníkov a žiakov školy.

g) Sledovanie a kontrola dokumentácie školy:










elektronické triedne knihy a klasifikačné záznamy,
triedne výkazy,
záznamy o krúžkovej činnosti,
triedne knihy ŠKD,
plnenie BOZP, CO a pod.,
predpísané písomné práce,
inventárne súpisy majetku,
kontrola plnenia učebných osnov,
kontrola implementácie prierezových tém.

h) Kontrola práce triednych učiteľov:





i)

Kontrola práce výchovného, kariérového poradcu a školského psychológa:










j)

plnenie úloh triednických hodín,
plnenie národného plánu výchovy k ľudským právam,
uplatňovanie metód na prevenciu šikanovania a iných prejavov sociálno-patologického
správania žiakov,
spolupráca s vychovávateľkami v ŠKD,
spolupráca s výchovným poradcom.

realizovanie plánu práce výchovného a keriérového poradcu,
práca so žiakmi s prejavmi patologického správania,
realizácia opatrení na zamedzenie šikanovania,
uplatňovanie metód na odhaľovania šikanovania a iných sociálno-patologických javo,v
spolupráca s CPPPaP,
spolupráca s rodičmi pri výchovných problémoch žiakov,
vypracovanie IVVP individuálne začleneným žiakom,
práca s individuálne začlenenými žiakmi,
práca so žiakmi s ŠVVP.

Kontrola učební, laboratórií, telocvične:




využiteľnosť špeciálnych učební,
využiteľnosť technického zariadenia školy, pomôcok, IKT,
posúdenie vhodnosti priestorov.

k) Kontrola bezpečnosti a hygienických opatrení (polročne).
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l)

Kontrola práce školníka, upratovačiek a administratívnych pracovníkov (vecné plnenie,
dodržiavanie pracovného času a jeho účelného využitia pri plnení pracovných povinností).

m) Zaraďovanie relaxačných chvíľok s cvičeniami do vyučovacích hodín (najmä v triedach so slabšou
koncentráciou pozornosti, slabším prospechom).
n) Využívanie areálu školy, najmä na hodinách TEV, činnosti ŠKD, v iných predmetoch pri vhodných
témach.
o) Dodržiavanie rozvrhu hodín.
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Vysvetlivky:
VŠ – vedenie školy
RŠ – riaditeľka školy
ZRŠ – zástupkyňa riaditeľa školy
TU – triedna učiteľka
VKP – výchovný a kariérový poradca
PZ – prevádzkoví zamestnanci
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Harmonogram:

September

Úloha

Edukačný proces
kontrola dodržiavania
epidemiologických opatrení
kontrola TVVP
implementácia prierezových
tém, FG, ČG a výchovy k ĽP
kontrola plánov metodických
orgánov
kontrola naplnenosti oddelení
ŠKD
kontrola záujmu o krúžkovú
činnosť
aklimatizácia žiakov 1. ročníka
predbežný záujem žiakov 9.
ročníka o ďalšie štúdium
objednávka učebníc
objednávanie školských tlačív
plenárne rodičovské
združenie – príprava
podkladov
orientačno – informatívne
hospitácie v 1. ročníku
kontrola vypracovanosti IVVP
individuálne začlenených
žiakov

Zod.

VŠ
vedúci
MZ, PK +
RŠ
VŠ
VŠ
VŠ
RŠ
VKP

ZRŠ
VŠ

RŠ
RŠ

VŠ

Dátum
vykonania
kontroly

Zistenia

Návrhy

Kontrola plnenia

Úloha

Zod.

Dátum
vykonania
kontroly

Zistenia

Návrhy

Kontrola plnenia

kontrola vypracovania plánu
výchovno-vzdelávacieho
procesu v prípade prechodu
na červenú fázu
Prevádzka
kontrola technického stavu
budovy
kontrola stavu zásob
dezinfekčných prostriedkov,
hygienických potrieb
a ochranných pracovných
prostriedkov
estetická stránka školy,
upravenosť tried, chodieb
kontrola spotreby ochranných
pracovných prostriedkov
kontrola pracovných náplní
kontrola stavu pokladne
kontrola inventárnych súpisov
v triedach
kontrola vybavenia kabinetov
a ŠKD pomôckami

PZ, RŠ
RŠ

ZRŠ
Ekonóm
ka
RŠ
RŠ
ekonóm
ka
VŠ
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Október

Úloha

Edukačný proces
kontrola stavu úrovne
výchovno-vzdelávacích
výsledkov
adaptácia žiakov 5. ročníka
na II. stupni
kontrola plynulého
prechodu ku klasifikácii v 2.
ročníku
spôsob vyučovania TEV v 1.
– 9. ročníku vzhľadom na
pandemické opatrenia
úroveň uplatňovania
výchovy k manželstvu a
rodičovstvu
komplexné hospitácie
novoprijatých zamestnancov
a ostatných učiteľov
orientačno – informatívne
hospitácie u vychovávateliek
ŠKD
kontrola krúžkovej činnosti
kontrola pedagogickej
dokumentácie – stála úloha
Prevádzka
kontrola objednávky tlačív
spolupráca s rodičmi –
dištančný spôsob –
edupage, videokonferencie

Zodp.

Dátum
vykonania
kontroly

Zistenia

Návrhy

Kontrola plnenia

VŠ

RŠ
vedúca MZ,
ZRŠ
VŠ

ZRŠ

VŠ, vedúci
MZ a PK
RŠ

VŠ
VŠ

ZRŠ
TU
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Úloha

Zodp.

kontrola dodržiavania
pracovnej doby
prevádzkových
zamestnancov, náplň práce
a činnosť

RŠ

Dátum
vykonania
kontroly

Zistenia

Návrhy

Kontrola plnenia

RŠ
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November

Úloha

Edukačný proces
kontrola rozvoja čitateľskej
gramotnosti, uplatňovanie
metód a foriem práce na
rozvoj ČG– komplexné
hospitácie
kontrola známok v EŽK
a písomných prác žiakov (
zošity, lab. práce, diktáty)
úroveň
vyučovania predmetov
výchovného zamerania –
tematické hospitácie
kontrola uplatňovania
výchovy k ľudským právam –
tematické hospitácie
zhodnotenie výsledkov
previerok zameraných na
zistenie úrovne výchovnovzdelávacích výsledkov
kontrola zápisníc z MZ a PK
triedna klíma – dotazníková
prieskum v 3. -9. ročníku
plnenie úloh vyplývajúcich
zo ŠkVP
príprava podkladov na
triedne rodičovské
združenia

Zodpovední

Dátum
vykonania
kontroly

Zistenia

Návrhy

Kontrola plnenia

VŠ, vedúci
MZ a PK

VŠ

VŠ

VŠ, vedúci
MZ a PK
vedúci PK

ZRŠ
VŠ
RŠ
TU
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Úloha

kontrola implementácie
prierezových tém vo
vyučovacom procese
Prevádzka
pokyny na vykonanie
inventarizácie
Kontrola stavu zásob
dezinfekčných prostriedkov
Kontrola vykonávanie
dezinfekcie

Zodpovední

Dátum
vykonania
kontroly

Zistenia

Návrhy

Kontrola plnenia

VŠ

RŠ
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December

Úloha

Edukačný proces
využívanie didaktickej techniky
a učebných pomôcok vo vyučovacom
procese – tematické hospitácie
úroveň ústnej komunikácie žiakov,
uplatňovanie výchovy k ľudským právam
kontrola prípravy vianočných akcií
vyhodnotenie dotazníkového prieskumu
triednej klímy
kontrola uplatňovania čitateľskej
gramotnosti v SJL
komplexné hospitácie výchovných
predmetov
Prevádzka
estetická stránka pracovného prostredia,
upravenosť tried, chodieb, nástenky a ich
funkčnosť
kontrola ukončenia fyzickej a účtovnej
inventarizácie

vypracovanie plánu práce prevádzkových
zamestnancov počas vianočných
prázdnin
kontrola stavu pokladne

Zodp.

Dátum
vykonania
kontroly

Zistenia

Návrhy

Kontrola plnenia

VŠ

VŠ
VŠ
VŠ + TU
RŠ
RŠ

VŠ

ekonómka,
vedúci
kabinetných
zbierok
RŠ

ZRŠ
ekonómka
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Úloha

Január

Edukačný proces
zisťovanie úrovne čítania a rozvoj čitateľskej
gramotnosti v jednotlivých ročníkoch na I.
stupni – tematické hospitácie
kontrola dodržiavania MP na hodnotenie
a klasifikáciu, zapisovanie známok do
elektronickej žiackej knižky,
kontrola záznamov v triednej knihe
kontrola pripravenosti žiakov 9. ročníka na
Testovanie 9 tematické hospitácie
kontrola priebehu kurzu finančnej
gramotnosti, uplatňovanie Národného
programu finančnej gramotnosti.
Kontrola úrovne poskytovania služieb
individuálne začleneným žiakom
kontrola pedagogickej dokumentácie
Prevádzka
príprava podkladov na triedne schôdze
rodičovských združení
príprava rozpočtu školy

Zodp.

Dátum
vykonania
kontroly

Zistenia

Návrhy

Kontrola plnenia

RŠ,
vedúca
MZ
VŠ

VŠ +
vedúci PK
VŠ

VŠ
ZRŠ
TU
RŠ+
ekonómka
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Február

Úloha
Edukačný proces
kontrola úrovne vyučovania cudzích
jazykov, rozvoj komunikačných schopností
– tematické hospitácie
hodnotenie úrovne práce v záujmových
útvaroch
Monitorovanie vzťahov medzi učiteľmi
a žiakmi – dotazníkový prieskum
kontrola plnenia UO za I. polrok
prehľad záujmu žiakov 9. ročníka o ďalšie
štúdium a spracovanie prihlášok
Prevádzka
plán práce prevádzkových zamestnancov
počas jarných prázdnin

Zodp.

Dátum vykonania
kontroly

Zistenia

Návrhy

Kontrola plnenia

VŠ

VŠ, vedúci
MZ a PK
VŠ
VŠ
VaKP

ekonómk
a, RŠ
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Marec

Úloha
Edukačný proces
kontrola plnenia Koncepcie
environmentálnej výchovy v – úroveň
environmentálnych poznatkov žiakov,
zhodnotenie environmentálnych aktivít
školy
kontrola naplnenosti oddelení ŠKD
Prevádzka
kontrola budov a areálu školy z hľadiska
BOZP a PO, prevencia a prehodnotenie
stavu
Kontrola úrovne prípravy žiakov na
súťaže a olympiády
kontrola pripravenosti na zápis

Zodp.

Dátum vykonania
kontroly

Zistenia

Návrhy

Kontrola plnenia

VŠ

VŠ
VŠ,
školník
RŠ
RŠ
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Apríl

Úloha
Edukačný proces
príprava hodnotiacej pedagogickej rady
za III. štvrťrok
kontrola záznamov v EŽK
kontrola plnenia UO
Kontrola úrovne výchovno-vzdelávacích
výsledkov žiakov s IVVP
Predbežná analýza výsledkov Testovania
9
Prevádzka
kontrola interiérovej zelene
kontrola technického stavu učební,
zariadenia v nich, nábytku a pod.

kontrola stavu pokladne

kontrola priebehu zápisu

Zodp.

Dátum vykonania
kontroly

Zistenia

Návrhy

Kontrola plnenia

VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
Vedúci PK

ZRŠ
RŠ,
školník,
upratovač
ky
ZRŠ,
ekonómk
a
VŠ
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Máj

Úloha
Edukačný proces
využitie IKT vo vyučovaní – tematické
hospitácie
predbežná analýza výsledkov prijímacích
konaní žiakov 9.ročníka
úroveň vyučovania výchovných
predmetov
výstupné riaditeľské previerky z MAT
a SJL v 2. – 9. ročníku
Kontrola pripravenosti výletov – podľa
epidemiologickej situácie
Prevádzka
kontrola stavu pokladne
úprava areálu školy

Jún

príprava MDD

Úloha
Edukačný proces
zhodnotenie organizácie výletov
kontrola pripravenosti ÚC a DH
vyhodnotenie splnenia plánu práce
koordinátora protidrogovej prevencie,
ENV, VMR, FG, soc.pat.
kontrola úrovne čítania v 1. ročníku
príprava záverečnej pedagogickej rady –
vyhodnotenie úspešnosti žiakov vo
výstupných previerkach

Zodp.

Dátum vykonania
kontroly

Zistenia

Návrhy

Kontrola plnenia

RŠ
VKP,RŠ
RŠ
VŠ
VŠ

ekonómka
školy
Vych.
školník
VŠ

Zodp.
ZRŠ
RŠ
RŠ

VŠ
VŠ, vedúci
MZ, PK
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analýza splnenia plánu práce školy za šk.
rok
kontrola pedagogickej dokumentácie
Prevádzka
analýza úrazovosti v škole
kontrola čistoty a technického stavu
budovy a areálu, príprava plánu práce na
prázdniny

kontrola plnenia opatrení z previerok
BOZP a PO
čerpanie dovoleniek, organizácia
upratovanie

VŠ
VŠ
RŠ
školník,
upratovač
ky,
riaditeľka
školy
riaditeľka
školy,
školník
vedenie
školy,
ekonómk
a

Vypracovala: Mgr. Antónia Zlatohlávková, riaditeľka školy
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