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Zámer VŠK: Kontrola slúži na objektívne hodnotenie procesov v škole, na odstraňovanie 

nedostatkov pri plnení plánovaných úloh, ale aj ako podklad pre čiastkové a celkové hodnotenie 

práce jednotlivcov, zároveň je ukazovateľom úspešnosti realizácie jednotlivých úloh. 

 

1. Zameranie VŠK: 

 

• plnenie ŠVP a ŠkVP, iŠkVP 

• odstránenie nedostatkov vo výchovno-vzdelávacej činnosti z predchádzajúceho 

školského roka 

• získanie prehľadu o odbornej a metodickej pripravenosti učiteľov a výchovných 

pracovníkov 

• získanie prehľadu o úrovni edukačného procesu a mimovyučovacích aktivít 

• získanie prehľadu o úrovni výchovnej činnosti triednych spoločenstiev 

• získanie prehľadu o objektívnosti hodnotenia a klasifikácie žiakov s cieľom zabezpečiť 

zjednocovanie kritérií pri klasifikácii 

• overovanie dodržiavania vnútorného poriadku, BOZ a PO 

• overovanie plnenia UO, TVVP 

• overovanie úrovne vedenia triednej dokumentácie 

• overovanie plnenia interných opatrení a opatrení inšpekcie 

 

 

2. Formy VŠK 

 

 

VŠK Uskutočňuje vedenie školy a metodické orgány (MZ, PK – vedúci u členov IMO)  

Formou hodinovej hospitácie: hospitácia je oznámená pred vyučovacou hodinou, pred 

ktorou bude predchádzať predhospitačný rozhovor s PZ:  

 

- Hospitujúci oznámi predmet a čas hospitácie  

- PZ oznámi obsah učiva na hodine, výkonový štandard a cieľ hodiny, zrekapituluje si 

výsledky predchádzajúcej hospitácie. O hospitácii sa vyhotoví písomný záznam. 

 

a) priama hospitačná činnosť (u každého pedagogického pracovníka aspoň raz ročne), 

v ktorej RŠ a ZRŠ v spolupráci s vedúcimi MZ a PK budú sledovať: 

• stanovenie edukačných cieľov 

• dodržiavanie didaktických zásad 

• motivovanie žiakov 

• aktívne učenie sa žiakov 

• úlohy zamerané na rozvoj čitateľskej gramotnosti 

• úlohy zamerané na rozvíjanie vyšších úrovní poznávania žiakov 

• diferenciácia úloh podľa rozdielnych vzdelávacích schopností žiakov 

• aplikačné úlohy 

• rozvíjanie spolupráce a komunikácie žiakov 

• pravidlá hodnotenia žiakov, dôslednosť spätnej väzby 

• hodnotenie a sebahodnotenie žiakov 

• prostredie triedy – klíma 

• využívanie učebných pomôcok a IKT 
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b) pozorovanie, individuálny rozhovor s PP 

 

c) didaktické testy, previerky  

 

d) rozbor písomných prác, riaditeľských previerok na MZ, PK 

 

e) sledovanie plnenia vnútorného poriadku pre PP a žiakov 

 

f) kontrola plnenia plánu práce školy a plánov MZ a PK 

 

• 2x ročne koreferáty na PR – čiastkové plnenie úloh plánu práce 

 

g) kontrola dokumentácie školy 

 

• učebný plán – začiatok školského roka 

• ŠKvP - začiatok školského roka, iŠKvP – do 31.10.2018 

• plán prác so začlenenými žiakmi – začiatok školského roka 

• elektronické triedne knihy – 1x týždenne 

• triedny výkaz – 2x ročne 

• katalógové listy – 4x ročne 

• predpísané kontrolné práce, diktáty,  laboratórne práce – 2x ročne 

• príprava na vyučovanie – predhospitačný rozhovor 

 

h) kontrola práce TU 

 

• plán triednických hodín – začiatok školského roka 

• plnenie plánu triednických hodín – podaná správa na PR 

• spolupráca s výchovným poradcom a so školským psychológom 

 

i) kontrola práce výchovného poradcu 

 

• kontrola plánu práce 2x ročne 

 

j)  kontrola administratívnych  pracovníčok, školníka, upratovačiek, kuchárok 

 

• vecné plnenie, dodržiavanie pracovného času a jeho účelného využívania pri 

plnení pracovných povinností, používanie OOPP 

 

 

3. Hodnotenia VŠK 

 

• individuálne pohovory s pracovníkmi s prijatím doporučení, nariadení (po 

hospitáciách), 

• zovšeobecnenia na PR, podľa potreby aj na PP 

• hodnotiaci pohovor na konci školského roka  
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Plán VŠK na školský rok 2018/2019 
 

 

Mesiac / cieľ 

 

Zodpovední 

 

september 

 

• kontrola dokumentácie (elektronická dokumentácia): triedne knihy, 

triedne výkazy, TVVP, plán triednických hodín, plán MZ, PK, osobné 

spisy dieťaťa v ŠKD 

ZRŠ, RŠ 

• kontrola technického stavu budovy (záznam bezpečnostného technika)  

RŠ, školník 

• stav učebnicového fondu 

 

p. Sýkorová 

• kontrola kabinetných zbierok 

 

RŠ, ZRŠ, 

vedúci KZ 

• kontrola záznamov zo školenia v BOZP a PO (noví zamestnanci) ZRŠ 

október 

• úroveň adaptácie žiakov 1. ročníka a 5. ročníka a detí v ŠKD, (pohovor 

so žiakmi, triednym učiteľom a hospitačná činnosť) 

RŠ, ZRŠ 

 

• testy – matematika – základná úroveň získaných poznatkov RŠ 

• elektronické testovanie žiakov 5. ročníka – E-test RŠ 

• kontrola elektronickej dokumentácie, triednych kníh, záznamov 

o záujmových útvaroch – plán záujmovej činnosti 

RŠ, ZRŠ 

• kontrola stavu OOPP, doplnenie a kontrola kariet 

 

RŠ, 

účtovníčka 

• kontrola klasifikácie v jednotlivých predmetoch (KZ a internetová 

žiacka knižka) 

RŠ, ZRŠ 

november 

 

• kontrola klasifikácie v jednotlivých predmetoch (KZ a internetová 

žiacka knižka) 

RŠ, ZRŠ 

• direktivita vyučovania – začiatok ročného merani RŠ, ZRŠ 

• kontrola nadštandardu v práci PP 

 

RŠ, ZRŠ 

• kontrola rozpočtu organizačných zložiek 

 

RŠ, 

účtovníčka 

• kontrola dodržiavania revízií zariadení ZRŠ 

december 
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• kontrola činnosti ŠKD ZRŠ, RŠ 

• kontrola dodržiavania pracovného poriadku: vykonávanie dozorov, 

odvádzanie žiakov z tried 

 

ZRŠ, RŠ 

• kontrola elektronickej triednej dokumentácie 

 

ZRŠ, RŠ 

• overovanie vedomostí žiakov, didaktické testy (SJL, ANJ – 4. ročník) RŠ, ZRŠ 

• kontrola činnosti záujmových útvarov 

 

ZRŠ 

január 

• overovanie vedomostí žiakov, didaktické testy (SJL, MAT, ANJ – 9. 

ročník) 

RŠ, ZRŠ 

• dodržiavanie metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu 

žiakov, zapisovanie známok - internetová žiacka knižka 

RŠ, ZRŠ 

• kontrola predpísaných kontrolných  prác a kontrolných diktátov 

a analýzy ich výsledkov 

RŠ, ZRŠ 

• kontrola plnenia čiastkových úloh plánu práce: práca MZ, PK, 

koordinátor prevencie, projekt Zelená škola 

vedúci IMU, 

koordinátori 

• kontrola elektronickej triednej dokumentácie 

 

RŠ, ZRŠ 

február 

• overovanie vedomostí žiakov, didaktické testy (SJL, MAT, ANJ – 8. 

ročník) 

ZRŠ, IMU 

• kontrola elektronickej triednej dokumentácie 

 

RŠ, ZRŠ 

• kontrola používania OOPP 

 

RŠ 

• príprava a účasť žiakov na súťažiach a olympiádach 

 

RŠ, ZRŠ 

marec 

 

• kontrola elektronickej triednej dokumentácie, plnenie plánu 

triednických hodín a ich evidencia v TK 

RŠ, ZRŠ 

• overovanie vedomostí žiakov, didaktické testy (SJL, MAT – 2. ročník)  

apríl 

• kontrola elektronickej triednej dokumentácie 

 

RŠ, ZRŠ 

• overovanie vedomostí žiakov: didaktické testy (SJL, MAT, ANJ – 6. 

ročník) 

RŠ, ZRŠ 

• kontrola plánu práce výchovného poradcu (koreferát), práca triednych 

spoločenstiev 

RŠ, VP, TU 
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• Celoplošné testovanie žiakov 9. ročníka – (príprava podľa pokynov MŠ 

SR) 

 

výchov. 

poradca 

máj 

• úroveň čítania v ročníkoch 1.-4. (technika čítania a čítanie 

s porozumením 

RŠ 

• overovanie vedomostí žiakov: didaktické testy (SJL, MAT, ANJ – 7. 

ročník) 

 

RŠ, ZRŠ 

• kontrola predpísaných kontrolných  prác a kontrolných diktátov 

a analýzy ich výsledkov 

ZRŠ, IMU 

• kontrola elektronickej triednej dokumentácie a záznamov záujmovej 

činnosti 

RŠ, ZRŠ 

• práca so začlenenými a slaboprospievajúcimi žiakmi (konzultácie 

s triednymi učiteľmi, školskou psychologičkou,...) 

RŠ. ZRŠ 

jún 

 

• kontrola plnenia plánu práce školy: MZ, PK, koordinátor prevencie, 

koordinátor environmentálnej výchovy, práca s IZŽ 

vedúci IMU, 

koordinátori 

• kontrola elektronickej triednej dokumentácie RŠ, ZRŠ 

• kontrola kabinetných zbierok (zozbieranie pomôcok  a upratanie 

kabinetov) 

RŠ, vedúci 

KZ 

• kontrola organizačných zabezpečení školských výletov a exkurzií  

ZRŠ 

• kontrola budov a tried školy 

 

RŠ, školník 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
      Mgr. Matejka Slavomír 

        riad. školy 
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