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SMĚRNICE KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOST ŠKOLY
ředitel školy
pedagogické
rady

provozní
porady

Pedagogické rady - pedagogickou radu zřizuje ředitel školy jako svůj poradní orgán,
projednává s ním všechny zásadní pedagogické dokumenty a opatření
týkající se vzdělávací činnosti školy. Pedagogickou radu tvoří všichni pedagogičtí
pracovníci školy.
Pedagogickou radu svolává ředitel školy nejméně 6x ročně - zahajovací, 1. čtvrtletí,
2.čtvtletí ,3. čtvrtletí, 4.čtvrtletí, závěrečná.
Provozní porady svolává ředitel školy dle potřeb, nejméně 1x měsíčně.

porady vedení školy
(ŘŠ,ZŘŠ, ekonom, ved. vych. ŠD, vedoucí ŠJ, školník)

porady
statututárního zástupce

Porady předsedů
metodických komisí

porady ŠD

Metodická komise
1.-2. ročník

Metodická komise
3.-5. ročník

Porady vedení školy svolává ředitel školy 1x za 14 dní. Projednává podněty
z jednotlivých úseků vznesené prostřednictvím všech vedoucích pracovníků.
Porady výchovného poradce, zástupce ředitelky školy s předsedy jednotlivých

metodických komisí se konají 1x měsíčně. Řeší podněty vycházející z metodických
komisí.
Metodické komise svolávají pověření pracovníci 1x měsíčně. Úkolem metodických
komisí je řešení úkolú v těchto oblastech:
výchovně vzdělávací:
předávání zkušeností
rozbor učiva
hodnocení a klasifikace
výchovně vzdělávácí programy
ŠVP
materiální:

materiální vybavení školy
pomůcky
učebnice

Kontrolní a hospitační činnost
Hospitační činnost provádí ředitel školy a zástupce ředitele školy. Probíhá na základě
stanovených cílů a potřeb školy u jednotlivých pracovníků školy. Hospitační činnost v
ŠD může vykonávat i vedoucí vychovatelka dle pokynů ředitele školy.
Hospitační činnost se uskutečňuje:
nový nastupující učitelé (1.čtvrtletí)
stávající pedagogové - na základě prováděných srovnávacích testů (ročník -předmět - ,
srovnání s jinou školou, měsíc leden)
U hospitujících učitelů se sledují tyto oblasti: oblast zjišťování kvality výuky
individuální
moderní metody
přístup práce
k žákům
hodnocení a klasifikace
pedagogická dokumentace učitele
Následná hospitační činnost se uskutečňuje při zjištěných nedostatcích.
Kontrola odstraněných nedostatků (5.a 6. měsíc)
Dohledy - vykonávají pedagogičtí pracovníci, kontrolu provádí ředitel školy
a vedoucí učitel.
BOZP, PO (1x za rok).
Inventarizace majetku (1x za rok).

V Brně dne ……………………………
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