
Plán kontrolnej činnosti šk. rok 2021/2022 

 Jednou z možných foriem analýzy a hodnotenia výchovno-vzdelávacieho procesu je 

hospitácia. Analýza má viesť k zisteniu pozitívnych a negatívnych stránok činností 

vychovávateľa a k hľadaniu možností zlepšenia tohto procesu. Zároveň cieľom hospitácie je 

poskytnúť učiteľovi aj poradenskú činnosť. Hospitácie sa budú realizovať podľa 

vypracovaného plánu hospitácií Hospitácie bude vykonávať riaditeľ zariadenia, zástupca 

riaditeľa školy, vychovávatelia zodpovední za činnosť jednotlivých oddelení. Všetci 

vypracujú svoj vlastný plán hospitačnej činnosti.  

Pred hospitáciou sa musí uskutočniť predhospitačný rozhovor o cieľoch hospitácie a následne 

sa uskutoční hospitácia. Vždy musí nasledovať následná hospitácia s cieľom zistiť, či boli 

odstránené negatíva, nedostatky vo výchovno-vzdelávacom procese.  

Oblasť kontroly: kontrolná činnosť riaditeľa a zástupcu zariadenia na výchovno-vzdelávací 

proces bude zameraná na rozvíjanie kľúčových kompetencií detí a mládeže. 

V súlade so zákonom sa bude uskutočňovať kontrola pedagogickej dokumentácie: 

– Výchovno-vzdelávacie plány, triedna kniha, , rozvrh hodín, dodržiavanie 

školského poriadku,  dodržiavanie plánu práce zariadenia. 

Kontrolná činnosť sa bude uskutočňovať na základe vypracovaného časového harmonogramu 

pre daný školský rok. Kontrolu vykonávajú riaditeľ zariadenia, zástupca riaditeľa CVČ a 

vychovávatelia zodpovední za činnosť jednotlivých oddelení. 

Plán kontrolnej činnosti  -Vnútorný kontrolný systém tvorí: 

- riaditeľ školy 

- zástupca riaditeľa školy  

Vedúci zamestnanci vedú o výkone kontroly agendu, navzájom svoju činnosť koordinujú. 

 

Riaditeľ školy: 

a) sleduje dodržiavanie Štátneho a Školského vzdelávacieho programu 

b) sleduje úroveň výchovno – vzdelávacej práce  všetkých oddelení a záujmových útvarov  

c) sleduje dodržiavanie pravidiel pri tvorbe rozvrhov a dozorov  

d) kontroluje prácu zástupcu RŠ,  ekonómky,  

e) koordinuje ďalšie vzdelávanie vychovávateľov, 

f) kontroluje dodržiavanie rozpočtových pravidiel, cenových ponúk, výberových konaní, 

mzdových predpisov, čerpanie sociálneho fondu 

g) kontroluje starostlivosť o majetok CVČ 

h) sleduje a kontroluje sklad čistiacich prostriedkov 

i) je zodpovedný za kontrolu spracovania štatistických výkazov 

j) sleduje spoluprácu CVČ s rodičovským združením a radou CVČ, 

k) stará sa o dopĺňanie MTZ činnosti 

 

 



Zástupca riaditeľa školy:  

a) sleduje úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu v CVČ na ZÚ a príležitostnej záujmovej 

činnosti 

b) sleduje a usmerňuje činnosť príslušných oddelení CVČ 

c) pripravuje podklady pre tvorbu štatistík a hlásení 

d) vypracováva plán dozorov a dohliada na vykonávanie dozorov  v CVČ 

e) kontroluje realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu, 

f) plnenie osnov, 

g) kontroluje pedagogickú dokumentáciu na ZÚ, 

h) sleduje dodržiavanie metodických pokynov a usmernení, 

i) sleduje prípravu na súťaže a olympiády  

j) sleduje zapojenosť do projektov. 

k) zodpovedá za archív CVČ 

    

 

1.1  FORMY, METÓDY A SPOSOB KONTROLY: 

priama hospitačná činnosť, v ktorej riaditeľka a zástupca riaditeľa sledujú: 

- využívanie učebných pomôcok a didaktickej techniky 

- využívanie priestorov a vybavenia 

- dodržiavanie psycho-hygienických zásad vo výchovno-vzdelávacej práci 

- plnenie plánu práce CVČ a jednotlivých oddelení 

- dodržiavanie bezpečnostných predpisov  

- vzťah vyučujúcich k deťom a naopak 

- motivovanie a aktiváciu členov záujmových útvarov 

- využívanie progresívnych výchovných metód, vhodné využívanie učebných pomôcok 

- zaraďovanie prostriedkov IKT do výchovného procesu 

             Následne: 

- sledovať plnenie prijatých opatrení 

- pozorovanie, individuálny rozhovor s pedagógom 

- sledovanie plnenia Pracovného poriadku a Školského poriadku školy záväzného pre 

pedagogických pracovníkov  

- metodicko-inštruktážna činnosť 

 

kontrola práce pedagogických zamestnancov 

- kontrola dodržiavania príchodov do práce 

- kontrola nástupov na dozory a ich vykonávanie 

- kontrola príchodov pedagógov na činnosť 

- kontrola pripravenosti pedagógov na činnosť 

- sledovanie dodržiavania BOZP, PO 

- kontrola plnenia uznesení a úloh z porád 

- sledovanie záujmu o ďalšie vzdelávanie 

 

kontrola práce nepedagogických zamestnancov 

- pravidelné  obhliadky interiérov budov CVČ, DDI, SMT 



- sledovanie čistoty priestorov, teploty v učebniach, osvetlenia, bezpečnostných 

predpisov 

- sledovanie šetrenia energiami 

- kontrola práce údržbára, upratovačiek 

- kontrola práce pracovníčiek ekonomického a mzdového oddelenia 

 

September : 

- Kontrola tvorby a  vedenia evidencie detí a mládeže – členov ZÚ ( ASC agenda), 

- celkovej pripravenosti CVČ na výchovno-vzdelávaciu činnosť- RŠ, 

- pedagogickej dokumentácie – RŠ, ZRŠ , 

- dodržiavania pracovnej doby zamestnancov, evidencie práce – RŠ, 

- dodržiavania náplne práce zamestnancov, metodickej činnosti – RŠ, ZRŠ. 

 

Október :   

- Kontrola triednych kníh jednotlivých ZÚ – ZRŠ, 

- kontrola  vedenia evidencie detí a mládeže – členov ZÚ ( ASC agenda) RŠ, 

- kontrola obsahu a kvality tematických plánov – ZRŠ. 

 

November : 

- Hospitácie na ZÚ vedených internými zamestnancami ZRŠ 

Športová streľba 

Funny english 1,2 

Modelársky  krúžok 

- Konrola šetrného zaobchádzania s majetkom školy - ZRŠ 

December : 

- Hospitácie na ZÚ vedených internými zamestnancami ZRŠ 

Mažoretky Bona – senior 

Hravá angličtina 

Január : 

- Hospitácie na ZÚ vedených internými zamestnancami ZRŠ 

Výtvarné techniky 

Bystrinôčka 

Crosfiťáčik 

Február : 

- Kontrola  vedenia evidencie detí a mládeže – členov ZÚ ( ASC agenda) – 2.polrok 

 šk.r. RŠ 

- Kontrola triednych kníh jednotlivých ZÚ ZRŠ 

 

   Hospitácie na ZÚ vedených internými zamestnancami 

Veselý jazýček 

Sreet dance 

Marec :  

- Dodržiavania predpisov z oblasti BOZP a PO - RŠ  

- Hospitácie na ZÚ vedených internými zamestnancami 



Zdravá jóga 

Queen bižutériaTanečno-pohybová príprava 

Apríl : 

- Kontrola dodržiavania pracovnej doby zamestnancov, evidencie  práce – RŠ 

- Kontrola vedenia triednej agendy ZÚ - ZRŠ 

- Hospitácie na ZÚ vedených internými zamestnancami ZRŠ 

Survival 

Lego 

Máj : 

- Hospitácie na podujatiach  internými zamestnancami ( 3x) RŠ 

- Kontrola triednych kníh jednotlivých ZÚ ZRŠ 

- Kontrola  vedenia evidencie detí a mládeže – členov ZÚ ( ASC agenda) RŠ 

Jún: 

- Kontrola prípravy letnej činnosti- obsadenosť, plány, rozpočty LČ - RŠ 

 

Vychovávatelia na jednotlivých oddeleniach CVČ pravidelne vykonávajú hospitačnú činnosť 

na záujmových útvaroch. 

V priebehu školského roka je nimi vykonaných najmenej 24 hospitácii na rozličných ZÚ. 

Hospitácie majú nielen kontrolnú úlohu, ale slúžia aj na metodické usmernenia, konzultácie, 

odbornú pomoc pri realizácii aktivít. 

 

 

V Považskej Bystrici , dňa :     ................................................... 

Schválil . ........................................... 

 

 

 

 

 


