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Abstrakt:  

V príspevku sa autorka venuje procesu kontroly a hodnotenia v školstve. Pojednáva 

o význame týchto fenoménov z hľadiska rozvoja školy. Príspevok prináša teoretické 

vymedzenia jednotlivých pojmov. Prináša taktieţ empirické zistenia z výsledkov 

kontrolnej činnosti štátnych orgánov. Pozornosť zameriava na analýzu výsledkov 

výskumu zameraného na realizáciu kontrolnej a hodnotiacej činnosti škôl 

zriaďovateľom. Sleduje zahraničné skúsenosti so zavádzaním a budovaním systému 

vnútornej kontroly školy a hodnotením výkonov pedagogických zamestnancov.       

    

Kľúčové slová:  
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kontrola, hodnotenie, hodnotenie škôl, hodnotenie ţiakov, hodnotenie výkonov 

učiteľov, hodnotenie riadenia školy 

 

 

      Kontrola, ako súčasť riadiaceho procesu, sa definuje ako činiteľ rovnováhy medzi 

ţiadúcim a skutočným stavom (Obdrţálek, Horváthová a kol., 2004, s. 157). Pisoňová 

(2008, s. 27) upresňuje, ţe kontrola je sprievodným javom procesu plánovania.   

     Úlohou kontroly je zisťovanie skutočného vývoja riadeného objektu a zistenie 

konečného stavu, zisťovanie odchýlok vývoja, umoţnenie poznania neţiadúcich 

odchýlok a ich príčin, vyvodzovanie záverov pre ďalšie rozhodovanie.  

     V procese kontroly je moţné rozlíšiť aj fázy procesu kontroly (Sedlák, 1998, s. 159), 

ktoré  predstavujú  jednotlivé etapy, resp. činnosti usporiadané v časovej postupnosti.  

     Základný kontrolný proces pozostáva z čiastkových fáz – krokov:  

vypracovanie a stanovenie štandardov, ktoré sa vyjadrujú v peniazoch, 

naturálnych jednotkách alebo v kvalite, prípadne ich kombináciou; pri kaţdej 

forme vyjadrenia sa najprv zvolí ukazovateľ a potom sa určí jeho rozsah; 

meranie skutočného výkonu sa realizuje najčastejšie formou osobného 

pozorovania. V prípade veľkého počtu zamestnancov – podriadených sa 

pristupuje k neosobnej kontrole, ktorými sú predovšetkým správy o činnosti, 

kontrolné správy a pod.; 

hodnotenie skutočného výkonu oproti štandardom. Tu môţe nastať jeden 
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z dvoch stavov – buď výkon zodpovedá štandardu alebo mu nezodpovedá, 

a treba identifikovať odchýlky od štandardu. V prípade, ţe sa štandardy výkonu 

nesplnili, treba ich preskúmať a prehodnotiť  a v súlade s podmienkami ich 

nanovo upraviť; 

uskutočnenie korekcie je významnou časťou kontrolného procesu, ktorá sleduje 

implementáciu primeraných korekčných opatrení vo výkone činnosti. 

Existujú rôzne definície a ponímania kontroly:  

informačné poňatie kontroly vychádza z kybernetického výkladu kontroly ako 

spätnej väzby medzi subjektom a objektom kontroly, ktorý začína zistením 

skutočnosti a konfrontuje sa s predpokladaným stavom (cieľom, plánom) a končí 

zistením odchýlok a podaním kontrolnej informácie; 

regulačné ponímanie kontroly je širšie ako informačné predovšetkým v tom, ţe 

predpokladá súčinnosť kontroly pri odstraňovaní neţiadúcich odchýlok; 

represívne poňatie povaţuje kontrolu za činiteľa, ktorý odhaľuje nedostatky 

a priestupky, ktoré treba trestať, ukladať sankcie, uskutočňovať represie; 

inštitucionálne poňatie chápe kontrolu ako špecializovanú činnosť jednotlivých 

kontrolných orgánov, ktoré nemajú priamu zodpovednosť za riadenie a moţnosť 

nápravy prislúcha manaţérom; 

poňatie kontroly ako fázy procesu riadenia; 

demokratické poňatie kontroly je zaloţené na minimalizácii vonkajšieho riadenia 

a kontroly, na posilňovaní vnútornej kontroly, sebakontroly, na vzťahoch 

spolupráce a účinnosti subjektov a objektov kontroly a na prepojenosti 

vnútorného a vonkajšieho kontrolného systému. 

 

     V školstve je rozhodujúca kontrola úrovne výchovno-vzdelávacej práce škôl 

a dosahované výsledky vo výchove a vzdelávaní ţiakov a študentov, z čoho vyplývajú 

rozdielne prístupy pri kontrole a hodnotení.  

 

     Vonkajšia kontrola škôl 

     Vonkajšiu kontrolu škôl vykonávajú orgány inšpekcie, orgány verejnej správy 

a orgány samosprávy. Z hospitačnej činnosti školskej inšpekcie (Uhereková, 2008, s. 

11) vyplýva pretrvávanie verbalizmu, nevytváranie priestoru na samostatné 

osvojovanie poznatkov ţiakmi, prácu s informáciami a praktické činnosti s negatívnym 

vplyvom na kvalitu učenia sa ţiakov a  úroveň osvojených poznatkov, nedoceňovanie 

významu vnútornej kontroly ako korektnej spätnej väzby a efektívneho vyuţívania 

výsledkov na zlepšovanie procesov. Nedostatočná zameranosť na priebeh vyučovania, 

ako najdôleţitejšieho procesu, spôsobuje neefektívne vyučovacie metódy a formy 

s dopadom na jeho kvalitu. Stotoţňujeme sa s autorkou, ţe vnútorný kontrolný 
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systém v základných školách patrí do oblasti, ktorá vyţaduje zlepšenie a patrí medzi 

slabšie stránky riadiaceho procesu. Potvrdzujú to aj závery Správy o stave a úrovni 

výchovy a vzdelávania v školách v školskom roku 2007/2008, podľa ktorej v polovici 

sledovaných škôl pretrvával formálny prístup riaditeľov ku kontrolnej činnosti 

a podceňovaniu významu spätnej väzby. Hospitačnú činnosť vykonávali riaditelia 

sporadicky, jej hodnotenie neviedlo k zmene kvality práce učiteľov (Zelina, 2009, s. 1).  

     V susednom Česku taktieţ existujú nedostatky v riadení škôl, spočívajúce 

predovšetkým vo formálnom nastavení nástrojov a mechanizmov, ktoré majú 

podporiť zmenu školy. Ide predovšetkým o správy o výsledkoch výchovno-vzdelávacej 

činnosti škôl, vlastné hodnotenie školy, radu školy, pedagogickú radu, školský 

vzdelávací program, pravidlá hodnotenia ţiakov. Podľa Prášilovej (2008, s. 14) im chýba 

logická nadväznosť na riadiaci proces, čím sa stávajú nefunkčnými.     

     Obce, mestá, samosprávne kraje, ktoré sú zriaďovateľmi (samozrejme nie 

výlučnými) škôl, sú pre ne dôleţitým partnerom, ktorý je z hľadiska fungovania 

a rozvoja škôl jedným z najdôleţitejších. Bolo by preto reálne očakávať, ţe aj 

zriaďovatelia budú školy pokladaťza svojich dôleţitých partnerov a ich spolupráca 

bude zaloţená na partnerstve a úzkej odbornej spolupráci.   

     Na niektoré aspekty realizácie kontrolnej a hodnotiacej činnosti 

zriaďovateľov voči školám poukázal výskum (Horváthová, 2008) zameraný na kvalitu 

spolupráce riaditeľov materských škôl, základných škôl a stredných škôl (súborne 

stredné odborné školy, gymnáziá, konzervatóriá) a zriaďovateľov (územnej 

samosprávy – obec, mesto, vyšší územný celok). Výskum metódou dotazníka sme 

realizovali v roku 2007 na reprezentatívnej vzorke zriaďovateľov (150 spoločných  

školských úradov) a 867 riaditeľov škôl z územia celého Slovenska.  

     Riaditeľov škôl sme sa pýtali, či zriaďovateľ vykonáva hodnotenie 

pedagogickej práce školy. 67,71% respondentov výskumného súboru odpovedalo 

áno, pravidelne.  

66,4% riaditeľov materských škôl si myslí, ţe zriaďovateľ pravidelne vykonáva 

hodnotenie pedagogickej práce školy. 22,26% riaditeľov materských škôl tvrdí, ţe 

zriaďovateľ hodnotenie pedagogickej práce nerealizuje. Zaujímavý je prípad 

málotriednych základných škôl, u ktorých si 54,02% opýtaných myslí, ţe zriaďovateľ 

realizuje hodnotenie pedagogickej práce školy a 28,74% si myslí, ţe zriaďovateľ túto 

činnosť nerealizuje. V prípade plnoorganizovaných základných škôl sa situácia mení. 

V tomto type školy 71,88% riaditeľov tvrdí, ţe zriaďovateľ hodnotenie pedagogickej 

práce realizuje pravidelne. Opak si myslí len 12,11% respondetov. Kategória škôl, 

ktorú sme označili ako základná škola s materskou školou sa v našom výskumnom 

súbore vyskytovala 121 krát. Z tohto typu školy 63,64% riaditeľov tvrdí, ţe 

zriaďovateľ pravidelne realizuje hodnotenie pedagogickej práce školy, a podľa 24,79% 
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riaditeľov zriaďovateľ takúto činnosť na ich škole nevykonáva. Pri stredných školách je 

výsledok ešte priaznivejší, pretoţe 75,76% riaditeľov stredných škôl hovorí, ţe 

zriaďovateľ hodnotenie pedagogickej práce vykonáva pravidelne a len 5,3% 

respondentov tvrdilo opak. 

     Pri testovaní štatistickej významnosti sme pouţili χ2 test, ktorý na hladine 

významnosti α=0,05 potvrdil štatisticky významné rozdiely medzi školami 

z hľadiska ich druhu pri výskyte hodnotenia pedagogickej práce školy 

zriaďovateľom.  

     Zriaďovateľov sme sa taktieţ pýtali, či pravidelne realizujú hodnotenie 

pedagogickej činnosti všetkých škôl vo svojej pôsobnosti. 68,93% všetkých 

respondentov odpovedalo kladne. Moţnosť „nerealizujeme, lebo nám to priamo zo 

zákona neprislúcha― volilo 24,27% respondentov. Percentuálne najviac kladných 

odpovedí na poloţenú otázku vyjadrili respondenti školských úradov v bratislavskom 

kraji (80%). Zaujímavý je aj nitriansky kraj tým, ţe 50% samospráv tvrdí, ţe hodnotenie 

pedagogickej činnosti škôl realizujú pravidelne na všetkých školách a 50% sa vyjadrilo 

tak, ţe hodnotenie nerealizujú, lebo im to priamo zo zákona neprislúcha.  

     Chceli sme vedieť aj to, či sa samospráva pri hodnotení riadi vopred 

vypracovanými kritériami pre objektívne hodnotenie škôl. Väčšina výpovedí 

riaditeľov škôl (60,43%) hovorí o tom, ţe pre potreby objektívneho hodnotenia škôl 

neexistujú zriaďovateľom vypracované kritériá. Zaujímavé je, ţe podľa posúdenia 

prevaţnej väčšiny všetkých kategórií škôl, aţ na stredné školy, zriaďovateľ nemá 

vypracované kritériá pre objektívne hodnotenie škôl. V prípade stredných  škôl je 

situácia iná. V tejto kategórii aţ 56% respondentov tvrdí, ţe zriaďovateľ pri hodnotení 

škôl vychádza z vopred stanovených kritérií.  

     To, ţe kritériá pre objektívne hodnotenie škôl samospráva nemá vypracované, 

potvrdila aj väčšina zriaďovateľov.   

     Na našu otázku, čím sa teda zriaďovateľ riadi pri vykonávaní kontroly a hodnotenia 

škôl vyplynulo, ţe sú to správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 

podmienkach škôl a školských zariadení, čo zhodne potvrdili obe strany – teda školy 

aj zriaďovatelia.  

     Domnievame sa, ţe súčasný pasívny prístup zriaďovateľov ku školám (a to nielen 

v oblasti kontrolnej a hodnotiacej činnosti) je potrebné zmeniť. Je nepostačujúce, ak 

sa deklaruje význam zriaďovateľa a školy z hľadiska jej ďalšieho rozvoja, a situácia 

v praxi odhaľuje veľké rezervy v nazeraní na tento fenomén. Odporúčame preto 

pristúpiť k legislatívnemu vymedzeniu právomocí a kompetencií zriaďovateľa voči 

výchovno-vzdelávacím inštitúciám, ktoré by viedli k zvyšovaniu kvality poskytovaných 

výchovno-vzdelávacích sluţieb. 

     Toto zistenie je v zhode s dosiaľ publikovanými empirickými poznatkami o danej 
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problematike, napr. v susednom Maďarsku (Csontos, Szabó, 2008, s. 9), kde zriaďovateľ 

spoločne so vzdelávacími inštitúciami sledujú uspokojiť potreby a očakávania svojich 

partnerov a usilujú o permanentné zvyšovanie kvality svojej práce.  

     Príkladom je inovovaný zákon o výchove a vzdelávaní (2007), ktorý kaţdej 

vzdelávacej inštitúcii dáva za povinnosť vypracovať Inštitucionálny program 

zabezpečenia kvality. To znamená, ţe otázka zabezpečenia kvality uţ nie je súčasťou 

školského vzdelávacieho programu, ba práve naopak, novela zákona jasne hovorí 

o tom, ţe školy vypracúvajú Inštitucionálny program zabezpečenia kvality popri 

dokumente zvanom Školský vzdelávací program. Dokument Inštitucionálny program 

zabezpečenia kvality:  

je prioritne zameraný na reguláciu procesov riadenia, plánovania, kontroly 

a hodnotenia; 

venuje zvýšenú pozornosť zriaďovateľom, vymedzuje povinnosti, úlohy 

a právomoci zriaďovateľa koncipovať Samosprávny program zabezpečenia 

kvality; dôraz kladie na zosúladenie obsahov Inštitucionálneho a Samosprávneho 

programu rozvoja kvality. 

Zriaďovateľ formuluje Samosprávny program rozvoja kvality, ktorého súčasťou 

sú samosprávou formulované očakávania voči škole, a samozrejme upriamuje 

pozornosť na pravidelný monitoring, ktorý je zameraný na: 

činnosť riaditeľa, výsledky riadiacej práce 

hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov manaţmentom školy 

spokojnosť ţiakov, rodičov, učiteľov 

spokojnosť s vedením školy a učiteľmi 

úroveň podpory ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

hodnotenie plnenia uznesení koncoročnej pedagogickej rady 

kontrola realizácie uznesení a opatrení, ktoré sú výsledkom hodnotenia 

v predchádzajúcom období 

úroveň výsledkov práce školy. 

 

     Vnútroškolská kontrola 

     Vnútroškolská kontrola je účinná, ak sa:  

kontrola manaţmentu školy orientuje na prioritné otázky, zmeny v rozvoji 

školy; 

operatívne, resp. metodické otázky riešia v rámci metodických orgánov; 

posilňuje participácia, spolupráca v kontrolnej činnosti pedagogických 

a metodických orgánov školy; 

účelne vyuţívajú všetky dostupné formy, metódy a objektívne nástroje 

kontroly: hospitácie, didaktické testy a i. prostriedky na zisťovanie postojov 
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ţiakov, ich hodnotového systému, schopností učiť sa, komunikovať s cieľom 

komplexne hodnotiť kvalitu a efektívnosť výchovy a vzdelávania školy ako celku. 

     Vnútroškolská kontrola sa realizuje najčastejšie formou hospitácií, previerkou 

vedomostí a kontrolou dokumentácie, pri uplatnení rôznych metód.  

     Úlohou metódy pozorovania je odhaliť chybu prostredníctvom priameho 

sledovania kontrolovaného objektu.  

      Pomocou metódy porovnávania je moţné porovnať sledované objekty, 

činnosti navzájom a vyvodiť z toho závery pre ďalšie rozhodovanie.  

      Časovo náročnejšou je analyticko-syntetická metóda orientovaná na hlbšie 

poznanie zákonitostí riadeného objektu, odhaľovanie nielen nedostatkov v procese, 

ale aj ich príčin.  

      Metóda kontrolovaného rozhovoru je najčastejšie súčasťou pohospitačného 

pohovoru, v rámci ktorého je moţné hodnotiť sledovaný jav.  

      Metóda hodnotenia učiteľov môţe mať príleţitostný charakter a vykonáva sa 

s cieľom oceňovať ich prácu, alebo je vyvolané okamţitou potrebou, napr. spracovanie 

pracovného posudku, v ktorom sa zvýrazňujú viac osobnostné kompetencie.  

Hodnotenie učiteľov je v centre záujmu aj pedagogického výskumu, ktorý sa 

zameriava najmä na tieto tematické okruhy: učiteľove poňatie vyučovania (Tóthová, 

2001), vzťahy učiteľov a ţiakov premietajúce sa do klímy triedy (Hlásna, 2008, 

Geršicová, 2007), poţiadavky na kompetencie učiteľa (Manniová 2008, Polák, 2004), 

pregraduálna príprava učiteľov (Tóthová, Geršicová, 2008) ap. Nezabúda sa však ani na 

problematiku interpersonálnych vzťahov medzi učiteľmi v rámci učiteľských 

kolektívov, vplyv riaditeľa (jeho osobnosti, štýlu riadenia) na ich formovanie 

(Horváthová, 2007, Marková, 2008).  

 

     Hodnotenie 

     Hodnotenie  je zisťovanie, porovnávanie, posudzovanie hodnôt určitého javu 

objektívnej reality na základe jeho vlastností, prejavov správania podľa vopred 

stanovených noriem, ukazovateľov či kritérií (Obdrţálek, Horváthová a kol., 2004, s. 

103).  

     V pedagogike predmetný termín sa najčastejšie vzťahuje na hodnotenie výchovno-

vzdelávacích výsledkov, ktoré sa v minulosti často vykonávalo na základe klasifikácie 

prospechu a správania sa ţiakov. V 2. polovici 20. storočia boli snahy objektivizovať 

zisťovanie učebných výsledkov pomocou didaktických testov. Podľa nich sa vykonávali 

jednorázové prieskumy. Neskôr sa vyvinuli tematické didaktické a inšpektorské testy 

pre všetky hlavné vyučovacie predmety.  
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     Hodnotenie škôl 

     Hodnotenie škôl moţno povaţovať v súčasnosti za kľúčový problém školstva u nás 

i v zahraničí, nakoľko slúţi ako spätná väzba pre zvyšovanie kvality školy a kvality 

vzdelávania vôbec. Uhereková (2008, rukopis) však upozorňuje na existujúce 

problémy v kvalite vyučovacieho procesu, ktoré sú spôsobené  pretrvávaním 

zastaraného spôsobu riadenia vyučovacích hodín, s čím súvisí aj príprava učiteľov na 

vyučovaciu činnosť. Pri realizácii efektívneho riadenia vyučovacej hodiny, navrhuje 

(tamtieţ) zvýšiť pozornosť na kvalitu riadiacich činností učiteľa v oblasti:   

plánovania a organizovania - projektovanie a realizovanie činnosti učiteľa 

a činnosti ţiakov v danom predmete na vyučovacej hodine (ale aj v rámci 

školského roka), 

vedenia (leadership) - vytyčovanie smerov činností ţiakov, stratégií na 

dosiahnutie cieľov,  vytváranie vzájomnej spolupráce, motivovanie, podnecovanie 

a inšpirovanie ţiakov k uče-niu,  

kontrolovania - spätná väzba (feedback), informácia o výsledku vyučovania 

učiteľom (či ţiaci pochopili, naučili sa to, čo majú vedieť) a výsledku učenia sa 

ţiakov (na akej úrovni si osvojili poznatky), 

hodnotenia - zisťovanie, porovnávanie a posudzovanie úrovne vzdelávania 

podľa stanovenej normy alebo ukazovateľov.  

     Vnútorný systém kontroly a hodnotenia školy má podľa Csontos, Szabó (2008, s. 

11) dve línie. Jednou je vytvorenie systému kontroly a hodnotenia učebných 

výsledkov ţiakov, kde platí, ţe: 

hodnotenie  sa robí na základe určitých kritérií, ktoré môţu byť (Valent, 2008, s. 

8) kvantitatívne (súvisia s učebnými procesmi na niţšej úrovni – zapamätanie, 

aplikácia, napr. ţiak dosiahne aspoň 7 správnych odpovedí z 10) a/alebo 

kvalitatívne (súvisia so zloţitejšími učebnými procesmi – syntéza, hodnotenie, 

tvorivosť), prostredníctvom ktorých sa sleduje vývoj ţiaka; 

presne sa definujú a stanovia tieto kritériá, a 

kritériá sa zverejnenia. 

Druhou líniou je vypracovanie systému hodnotenia pedagogických 

zamestnancov. 

 

     Hodnotenie ţiakov sa uskutočňuje:  

v pedagogickom procese priebeţne ako spätná informácia o úspešnosti 

a chybách ţiakov v učení;  

pri hodnotení učebných výsledkov ţiakov v polroku a na konci školského 

roku klasifikáciou, slovným hodnotením, písomnými skúškami, testmi, 

výtvarnými prácami – Manniová (2004, s. 150) v tejto súvislosti pouţíva pojem 
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portfólio (dokumentácia prác ţiaka).   

     V súčasnosti je snaha hodnotiť výchovno-vzdelávacie výsledky ţiakov 

prostredníctvom štandardov vzdelávania, ktoré majú konkrétne vymedzený cieľ – 

cieľové štandardy, kmeňové učivo a kritériá na ich hodnotenie.  

V posledných rokoch sa vo výskume u nás, ale aj v zahraničí zvýrazňujú také aktivity, 

ako sú komunikácia medzi učiteľom a ţiakmi, interakcia medzi ţiakmi, klíma v triede, 

ktoré podmieňujú stratégiu riadenia výchovno-vzdelávacieho procesu s cieľom 

zefektívniť učenie sa ţiakov. Hlásna (2005, s. 81) v tejto súvislosti pouţíva pojem 

kvalita ţivota ţiaka, ktorý vymedzuje podľa fínskej autorky Linnakylä ako pocit 

všeobecnej pohody a spokojnosti v škole. Prízvukuje pritom, ţe táto pohoda 

a spokojnosť vzniká na základe ţiakových dobrých skúseností pri participovaní na 

ţivote školy a to v typických školských aktivitách.   

 

      Hodnotenie učiteľov sa zameriava na posudzovanie kvality a výsledkov ich 

práce vrátane osobnostných kvalít.  

      Učiteľov hodnotia riaditelia škôl a školskí inšpektori ako súčasť kontroly, 

pričom sa zohľadňujú: pedagogicko-psychologická, odborno-predmetová pripravenosť, 

schopnosť komunikovať, riadiť pedagogický proces, triedu, diagnostikovať, hodnotiť 

ţiakov, reflektovať vlastnú činnosť, radiť, spolupracovať, konzultovať s rodičmi ţiakov, 

a Valent (2008, s. 9) prisudzuje veľkú váhu aj schopnostiam spojeným s vlastným 

rozvojom.    

     V ďalšej časti prinášame inšpiratívne skúsenosti z vlastnej školsko-manaţérskej 

praxe pri budovaní systému vnútorného hodnotenia pedagogických zamestnancov 

(Csontos, Szabó, 2008, s. 11).  

   Pri hodnotení výkonov pedagogických zamestnancov odporúčajú autorky 

zamerať sa na: 

hodnotenie výsledkov práce pedagógov; 

hodnotenie klímy školy a organizačnej kultúry; 

hodnotenie spôsobilostí potrebných na výkon práce. 

   Cieľom tohto hodnotenia je rozvíjaním schopností, vedomostí, skúseností smerovať 

k dosiahnutiu cieľov organizácie.  

     Zdroje informácií, ktoré možno pri hodnotení využiť: 

sebahodnotenie;  

názory partnerov (ţiakov, rodičov, učiteľov); 

hospitácie (pozorovanie); 

výsledky ţiakov, ktorých učiteľ vyučuje (prospech, ţiacke súťaţe, didaktické testy 

zadané naraz vo všetkých paralelných triedach, úspešnosť prijatia ţiakov na vyšší 

stupeň školy a pod).; 
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hodnotenie pedagogickej dokumentácie. 

     Na hodnotenie pedagogických zamestnancov školy možno využiť tieto metódy: 

analýza dokumentov; 

zhromaţďovanie materiálov; 

pozorovanie; 

hodnotiaci, sebahodnotiaci dotazník; 

rozhovor (interview), 

ku ktorým Valent (2008, s. 10) dodáva metódu ţiackych a učiteľských portfólií, 

metódu nedokončených viet, rohovor orientovaný na problém, skupinovú 

diskusiu, experiment, faktorovú analýzu, analýzu silového poľa, diagram 

vzájomných vzťahov, Paretov diagram, benchmarking. 

     Charakteristiky efektívneho hodnotenia: 

zosúladenie (s cieľmi, stratégiami, taktikou); 

vecnosť (objektívne informácie); 

presnosť (pravdivé informácie); 

aktuálnosť (čerstvé informácie); 

pruţnosť (prispôsobivosť situácii). 

     Opis hodnotenia pedagogických zamestnancov: 

     Hodnotením pedagogických zamestnancov sa sleduje dospieť k zisteniu, v akej 

miere prispieva výkon konkrétneho pedagóga k úspešnému dosahovaniu cieľov 

organizácie vytýčených v školskom vzdelávacom programe a ku kvalitatívnym cieľom 

formulovaným v inštitucionálnom programe rozvoja kvality. Cieľom hodnotenia je 

skvalitniť a rozvíjať prácu pedagógov, aby sa dosahovali ciele organizácie.  

 

Záver 

 

     Prebiehajúca reforma školstva sa dotýka všetkých oblastí riadenia. Azda najviac sa 

zmena v súčasnosti týka samotných škôl, na úroveň ktorých bola novým školským 

zákonom decentralizovaná aj úprava kurikula. V tejto súvislosti školám prislúcha 

povinnosť vypracovať školský vzdelávací program, ktorého súčasťou je aj vnútorný 

systém kontroly a hodnotenia detí a ţiakov, vnútorný systém kontroly a hodnotenia 

zamestnancov školy, poţiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a 

odborných zamestnancov, čo však nebolo témou tohto príspevku.    

      Výsledky z hospitačnej činnosti školskej inšpekcie z roku 2007, závery Správy 

o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách v školskom roku 2007/2008, taktieţ 

výsledky empirických výskumov realizovaných na Slovensku a v zahraničí (Česku) 

poukazujú na fakt nedocenenia kontrolnej a hodnotiacej činnosti riaditeľov škôl, 

procesov nevyhnutných z hľadiska rozvoja a napredovania školy.    
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      Taktieţ nie je docenená úloha a postavenie zriaďovateľa, ako jedného z kľúčových 

partnerov škôl. Prezentovaný príspevok má snahu podeliť sa o zahraničné skúsenosti 

s budovaním vnútorného systému kontroly a hodnotenia škôl v spolupráci so 

zriaďovateľmi s cieľom neustáleho zvyšovania kvality poskytovaných výchovno-

vzdelávacích sluţieb.    
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CONTROLLING AND EVALUATION PROCESSE IN SCHOOL MANAGEMENT 

 

Abstract: 

The author persues in her share control processes and evaluation in education. It 

deals with signification of these phenomena from the point of school development. 

This contribution brings in theoretical determination of individual terms and concepts 

as well as empirical outcomes and impacts from investigations of control activities of 

statutary organs. She is focusing on analysing effects of research, aiming at realisation 

of the control and evaluation processes in schools made by the founder. Directing on 

foreign experiences the author deals with implementations and system establishment 

of internal school controls and pedagogical employee capacities evaluation. 
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