Školská inšpekcia
Sprievodca pre rodičov a opatrovateľov

Prečo Ofsted vykonáva inšpekciu škôl?
Vykonávame inšpekciu škôl kvôli informovaniu rodičov, na podporu zlepšovania škôl
a zároveň pripomíname školám ich zodpovednosť za verejné peniaze, ktoré
dostávajú. Školskú inšpekciu vyžaduje zákon. Ponúkame nezávislé hodnotenie kvality
a štandardov vzdelávania v školách, a kontrolujeme či žiaci dosahujú to čo môžu.

Kedy inšpekcie prebiehajú a ako dlho trvajú?
Vykonávame inšpekciu škôl, ktoré sú posudzované ako uspokojivé najmenej raz za tri
roky. Školy považované za dobré alebo lepšie podliehajú inšpekcii kedykoľvek raz v
rámci päťročného obdobia. Väčšina škôl dostane oznámenie o inšpekcii jeden až dva
dni vopred. Inšpekcia zvyčajne trvá dva dni.

Kto vykonáva inšpekciu škôl?
Inšpekciu vykonávajú inšpektori Jej Veličenstva a ďalší inšpektori. Všetci inšpektori
boli vyškolení a zhodnotení na základe Ofsted štandardov.

Čo sa deje v priebehu inšpekcie?
Inšpektori študujú vlastné hodnotenie školy a analyzujú výsledky žiakov a ich vývoj.
Hovoria s riaditeľom školy, členmi riadiacej rady, zamestnancami a žiakmi, a zvažujú
Vaše názory ako rodiča alebo opatrovateľa. Pozorujú vyučovanie a sledujú ako dobre
je škola vedená a riadená.

Ako môžem oznámiť môj názor?
Ak ste v škole registrovaným rodičom dieťaťa, škola Vám zašle list s našim
dotazníkom. Môžete nám dať vedieť Vaše názory vyplnením dotazníka a obratom ho
vrátiť inšpekčnému tímu v škole. Inšpektori budú využívať Vaše názory, ktoré im
pomôžu dosiahnuť ich úsudok. Dotazník je dôverný, ale ak odpoveď vyvoláva obavy
o bezpečnosť dieťaťa, inšpektori môžu informácie postúpiť ďalej.

Môžem hovoriť s inšpektormi?
Môžete mať príležitosť porozprávať sa s inšpektormi počas kontroly, napríklad na
začiatku školského dňa. Správcovia inšpekcie radi odovzdajú správy inšpektorom a sú
schopní zabezpečiť telefónne rozhovory, ak nie ste schopní hovoriť s nimi osobne.
Ich kontaktné údaje budú obsiahnuté v liste, ktorý Vás informuje o inšpekcii. Majte
na pamäti, že inšpektori sa nemôžu zaoberať sťažnosťami týkajúcimi sa jednotlivých
žiakov alebo urovnávať spory medzi Vami a školou.

Čo sa deje po inšpekcii?
Dávame školám celkové známky od 1 do 4:
 známka 1 (vynikajúca)
 známka 2 (dobrá)
 známka 3 (uspokojivá)
 známka 4 (neuspokojivá).
Vedúci inšpektor oznámi jej alebo jeho rozhodnutie riaditeľovi a členom riadiacej
rady. Zistenia inšpektora sú uverejnené v správe pre školu, rodičov a širšiu
verejnosť. Inšpekčné správy poskytujú informácie o efektívnosti školskej práce a
obsahujú odporúčania, čo robiť aby sa škola ďalej zlepšovala. Škola musí prijať
všetky primerané opatrenia, aby sa ubezpečila, že dostanete kópiu správy. Správa
obsahuje list, v ktorom sú žiaci informovaní o tom čo si inšpektori mysleli o škole a to
čo môžu urobiť pre jej zlepšenie. Správy sú taktiež uverejnené na našich webových
stránkach: www.ofsted.gov.uk/reports.

Čo sa stane ak Ofsted hodnotí školu ako ‘neuspokojivú’?
Ak inšpektori ohodnotia školu ako neuspokojivú, škola bude zaradená do jednej z
dvoch nasledujúcich kategórií.
Osobitné opatrenia
To znamená, že škola nedokáže zabezpečiť pre svojich žiakov prijateľnú úroveň
vzdelávania a nepreukazuje schopnosť urobiť potrebné zlepšenia. Inšpektori budú
pravidelne navštevovať školu a kontrolovať jej pokrok, kým ju nebude možné
odstrániť z tejto kategórie. Opakovanú inšpekciu vykonáme zhruba po dvoch rokoch.
Výzva k zlepšeniu
To znamená, že buď:
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 škola nedokáže zabezpečiť pre svojich žiakov prijateľnú úroveň vzdelávania,
ale má schopnosť urobiť potrebné zlepšenia; alebo
 to tak nie je, ale vedie si výrazne menej dobre ako rozumne očakávame.
Ak vydáme výzvu k zlepšeniu, škola príjme monitorovaciu návštevu inšpektora a
opätovne prejde inšpekciou asi po roku.

Čo sa deje ak mám pochybnosti ohľadne inšpekcie?
Sťažnosti sú zriedkavé ale zaoberáme sa nimi veľmi vážne. Viac sa môžete dozvedieť
na našich webových stránkach www.ofsted.gov.uk, alebo zavolajte na našu linku
08456 404045.
Ak potrebujete viac informácií o našej práci, navštívte naše webové stránky alebo
zavolajte na našu linku.

Čo sa deje ak mám pochybnosti o škole môjho dieťaťa?
Ak máte pochybnosti o škole Vášho dieťaťa, mali by ste začať rozhovorom priamo s
učiteľmi alebo riaditeľom, alebo, ak je to nevyhnutné, obráťte sa na riadiaci orgán
alebo miestny úrad. Ak nie ste spokojní s obdŕžanými odpoveďami, Ofsted Vám
môže byť nápomocný.
Viac informácií môžete nájsť na našich webových stránkach alebo zavolajte na našu
linku.
Tento dokument sa vzťahuje na všetky spravované školy, vrátane špeciálnych škôl
a osobitných školských jednotiek. Zahrňuje tiež akadémie, mestské technologické
kolégia, mestské kolégia pre technológiu umení a niektoré nespravované špeciálne
školy v Anglicku. 1
Royal Exchange Buildings
St Ann’s Square
Manchester M2 7LA
Naša linka: 08456 404045
www.ofsted.gov.uk
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Akadémie sú samosprávne, štátom financované, nezávislé školy. Rovnaký harmonogram inšpekcie a
súvisiace usmernenia platia pre akadémie ako pre ostatné stredné školy.
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