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Úvod 

 

 

Obsah kontroly je zameraný na plnenie základných pracovných povinností, pokynov, 

dodržiavanie predpisov a plánovaných úloh, vedenie pedagogickej dokumentácie, plnenie 

štátneho a školského vzdelávacieho programu, úroveň edukačného procesu, účelnosť 

využívania foriem, metód a prostriedkov, kvalita edukácie, spätná väzba, kontrola, 

dodržiavanie vzdelávacích plánov, úroveň vzdelávacích výsledkov, účelnosť a hospodárnosť 

nakladania s prostriedkami rozpočtu školy, riešenie podnetov a sťažností, organizácia činnosti 

poradných orgánov školy, kontrola využívania IKT, posilňovanie čitateľskej gramotnosti, 

údržba majetku. 

 

Na kontrolu využívame tieto metódy: pozorovanie, rozhovor, analýzy, prieskum, konzultácie,  

audiozáznamy, videozáznamy, brainstorming. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MESAČNÝ  PLÁN vnútroškolskej kontroly  

 

AUGUST 

Pripravenosť školy na školský rok obhliadka objektu  riaditeľ školy  

Rozvrh pracovného času- priamej práce s deťmi 

- kvalifikovanosť, odbornosť - dodržiavanie 

hygienických zásad v súlade s POP 

rozbor dokumentácie,  

zosúlaďovanie s 

legislatívnymi predpismi 

 

Doplnenie  školského vzdelávacieho programu  rozbor dokumentácie  

 

SEPTEMBER 

Krúžková činnosť /ponuka - dopyt/ rozbor dokumentácie  

Analýza plánu práce školy - posúdenie úloh 

zadefinovaných v plánoch činnosti metodického 

orgánu školy 

rozbor  dokumentácie  

Stav a úroveň spracovania plánov MZ rozbor dokumentácie, 

zosúladenie s plánom práce  

 

Stav a úroveň časovo – tematických plánov, 

ŠkVP 

rozbor dokumentácie, 

zosúladenie s plánom práce 

školy 

 

Stav vedenia dokumentácie učiteľmi  

(triedne  knihy, osobný spis dieťaťa) 

rozbor dokumentácie,  

Stav a úroveň spracovania štatistických údajov rozbor dokumentácie a ich 

archivácia 

 

Príprava návrhov spolupráce s Radou školy, 

partnermi školy 

rozhovor  s učiteľmi   

 

OKTÓBER 

Stav vedenia pedagogickej dokumentácie  

triednymi učiteľmi (osobné spisy, diagnostika) 

kontrola vedenia príslušnej 

dokumentácie 

 

Dodržiavanie pracovného poriadku  pozorovanie   

Stav poučenia pri BOZP pri plaveckom 

výcviku - informovaný súhlas 

rozbor dokumentácie  

Kvalita vyučovacieho procesu – trieda starších 

detí 

hospitácia, rozbor, pohovor  

Plnenie pracovných povinností zamestnancov z 

hľadiska opisu pracovných činností 

pozorovanie, rozhovor,   

 

 

 

 

 

 

 



NOVEMBER   

Kvalita vyučovacieho procesu – trieda 

mladších detí 

hospitácia, rozbor, rozhovor 

s učiteľom 

 

Využívanie didaktickej techniky na vyučovaní hospitácia, rozhovor  

Dodržiavanie a využívanie pracovného času pozorovanie, rozbor 

evidencie dochádzky 

 

Úroveň činnosti triednych učiteľov  rozbor dokumentácie tried, 

konzultácia s učiteľmi 

 

Stav šetrenia - analýza údajov meraní - voda, 

eletrina, plyn 

rozbor evidencie spotreby, 

porovnanie s normami 

 

Diagnostika detí hospitácia, kontrola 

záznamov - rozhovor s 

učiteľmi 

 

 

 DECEMBER 

Kvalita vyučovacieho procesu  - využívanie 

rôznych foriem a učebných pomôcok 

hospitácia, rozbor, rozhovor  

Kvalita vyučovacieho procesu - využívanie 

IKT 

hospitácia, rozbor, rozhovor  

Stav prípravy rozpočtu na nasledujúci 

kalendárny rok 

rozbor dokumentácie  

 

JANUÁR 

Dodržiavanie časovo - tematických plánov porovnávanie triednej knihy 

s plánmi 

 

Dodržiavanie vnútorného poriadku školy 

a pracovného poriadku zamestnancov 

pozorovanie, komparácia 

s vnútornými predpismi 

 

Stav vedenia príslušnej dokumentácie (triedne 

knihy,) 

rozbor vedenia príslušnej 

dokumentácie 

 

Stav ďalšieho vzdelávania učiteľov rozbor KV, rozhovory  

 

FEBRUÁR 

Stav prípravy LV(lyžiar.) - informovaný súhlas rozbor dokumentácie  

Kvalita vyučovacieho procesu - využívanie 

zážitkového učenia 

hospitácia, rozbor, rozhovor  

Stav počtu  prihlášok detí do SMŠ  rozbor dokumentácie  

 

 MAREC 

Kvalita vyučovacieho procesu - úroveň 

reflexie, možnosti samostatného myslenia, 

uplatňovanie zážitkového učenia 

hospitácie, rozbor, rozhovor  

Stav a úroveň výsledkov detí v súťažiach rozbor dokumentácie  

Stav plnenia plánu exkurzií a vychádzok komparácia s plánom práce  

 



APRÍL 

Zápis detí do 1. ročníka pozorovanie, rozbor   

Kontrola kvality stravy, úrovne stolovania  fyzická obhliadka  

Kontrola triednej dokumentácie - zápisy          

v súlade s odporúčaniami ŠŠI 

kontrola triednej 

dokumentácie 

 

 

 MÁJ 

Stav objektu školy na určenie opráv a údržby 

vonkajších a vnútorných priestorov školy 

v čase letných prázdnin 

obhliadka priestorov  

Kvalita vyučovacieho procesu - pracovné a 

výtvarné zručnosti detí,  

hospitácia, rozbor, rozhovor  

 

 JÚN 

Pedagogická dokumentácia školy - kontrola rozbor pedagogickej 

dokumentácie 

 

Stav spracovania výkazov  rozbor príslušnej 

dokumentácie 

 

Stav a úroveň plnenia plánu práce rozbor príslušnej 

dokumentácie 

 

Stav plnenia plánu čerpania dovoleniek rozbor dokumentácie  

Stav plnenia plánu MZ rozhovor, rozbor 

dokumentácie,  

 

 

JÚL 

Závery z  hospitácií rozbor dokumentácie, 

videozáznam, 

odporúčania,závery 

 

Aktivity školy - porovnanie s predchádzajúcim 

rokom 

 rozbor dokumentácie, 

odporúčania 

 

Projekty školy - porovnanie s predchádzajúcim 

rokom  

rozbor, porovnanie, 

odporúčania 

 

Stav a úroveň ďalšieho vzdelávania  rozbor dokumentácie, 

návrhy 

 

Stav a úroveň archivácie dokumentov komparácia s registratúrnym 

poriadkom 

 

Zhodnotenie spolupráce s poradnými orgánmi 

školy - rada školy, MZ, partneri 

analýza aktivít, závery, 

odporúčania, diskusné 

stretnutie 

 

 

 

 

V Poprade 02.septembra 2019 


