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Správa o kontrole odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách  

v materských školách za SR 
 
 Následné inšpekcie boli vykonané v 115 materských školách (MŠ), z toho boli 
4 cirkevné a 6 súkromných. S vyučovacím jazykom maďarským bolo 17 a s vyučovacím 
jazykom maďarským a slovenským 7 MŠ. Stav odstránenia nedostatkov zistených pri 
inšpekciách sa kontroloval v 87 subjektoch po komplexnej, v 18 po tematickej 
a v 10 po následnej inšpekcii. Uplatnených bolo 829 opatrení, z toho kontrolované subjekty 
akceptovali  a splnili 753  opatrení (90,83 %). Zo 466 odporúčaní akceptovali 413 (88,63 %),  
z 34 upozornení splnili 27 (79,41 %), z 203 opatrení prijatých kontrolovaným subjektom 
splnili 198 (97,54 %), zo 120 opatrení uložených školskou inšpekciou  splnili 115 (95,83 %). 
Riaditelia kontrolovaných škôl neakceptovali a nesplnili 76 (9,17 %) opatrení.  
Uplatnené, akceptované a splnené opatrenia sú znázornené v tabuľke č. 1.  

 
Tabuľka č. 1   

Prehľad uplatnených opatrení  

spolu   829 

z toho odporúčania  upozornenia  
opatrenia prijaté 
kontrolovaným 

subjektom   

opatrenia uložené 
školskou 

inšpekciou   
záväzný pokyn 

počet 466 34 203 120 0 
akceptované % splnené % splnené % splnené % splnené % 

z toho  
413 88,63 27 79,41 198 97,54 115 95,83 0 0 

 
Zistené nedostatky boli prevažne v/vo  
• vedení dokumentácie školy dvojjazyčne 
• rozhodovaní o počte prijatých a zaradených detí 
• absolvovaní príslušnej formy ďalšieho vzdelávania vedúceho pedagogického 

zamestnanca, 
• kontrolnej činnosti riaditeľov 
  
 Riaditeľom škôl bolo uložených 466 odporúčaní, akceptovaných bolo 413 (88,63 %). 
Akceptovaním odporúčaní školy zefektívnili obsahovú a formálnu úroveň dokumentácie, 
upravili vnútorné predpisy. Učiteľky v procese výučby aplikovali aj progresívne metódy, 
formy práce, využívali aktualizované učebné pomôcky a umožnili deťom podieľať sa 
na riadení i hodnotení výchovno-vzdelávacieho procesu. Zvýšila sa účinnosť 
odborného, pedagogického riadenia a kontrolnej činnosti. Neakceptovaním 53 (11,37 %) 
odporúčaní pretrvávajú v školách zistené nedostatky. 
 Zriaďovateľom škôl bolo zaslaných 34 upozornení, z ktorých splnili 27 (79,41 %). 
Najčastejšie sa týkali nesúladu obsahu zriaďovacích listín s platným právnym stavom, 
nedodržania zákonom stanovených postupov pri vymenúvaní riaditeľa školy, nesplnenia 
predpokladov odbornej a pedagogickej spôsobilosti riaditeľmi a nezodpovedajúceho počtu 
učiteľov v triedach. Akceptácia upozornení pozitívne ovplyvnila úroveň riadenia, výchovy 
a vzdelávania s dôrazom na bezpečnosť detí a psychohygienické podmienky učiteľov. 
 Kontrolovanými subjektmi bolo prijatých 203 opatrení na odstránenie  nedostatkov a ich 
príčin. Boli adekvátne charakteru zistení, adresné, termínované, zreteľne zadefinované, 
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a kontrolovateľné. Splnenie 198 (97,54 %) opatrení prispelo k vyváženému plneniu obsahu 
základného pedagogického dokumentu pre MŠ efektívnejším plánovaním a realizovaním 
výchovy a vzdelávania. Dodržaním stanoveného počtu zaradených detí v triedach školy  
zabezpečili ich psychohygienické a bezpečnostné podmienky. K účinnosti vnútornej kontroly 
školy prispelo jej pravidelné realizovanie, zaznamenávanie a analyzovanie. V súlade 
s platnými právnymi predpismi školy viedli pedagogickú dokumentáciu dvojjazyčne.  
 Školská inšpekcia uložila 120 opatrení. Splnením 115 (95,83 %) opatrení školy 
zefektívnili plánovanie a realizáciu výchovy a vzdelávania, odborné riadenie 
a kontrolu, zosúladili sa nepriaznivé zistenia vzhľadom na vedenie pedagogickej 
dokumentácie školy s platným právnym stavom.  
Nesplnením 5 prijatých a 5 uložených opatrení pretrvávajú v školách zistené nedostatky. 
Záver  
 Akceptovaním odporúčaní sa v kontrolovaných subjektoch skvalitnila práce škôl 
vzhľadom na podmienky, plánovanie a realizáciu výchovy a vzdelávania i zefektívnilo 
vedenia dokumentácie. Zriaďovatelia rešpektovaním upozornení zosúladili zistený stav 
s platným právnym stavom. Prispeli z hľadiska bezpečnosti k zabezpečeniu podmienok 
výchovy a vzdelávania detí. MŠ splnením prijatých opatrení na odstránenie zistených 
nedostatkov a dodržiavaním platných právnych predpisov skvalitnili riadenie z aspektu 
koncepčnosti s priaznivým dopadom na psychosociálnu klímu a individuálny rozvoj 
osobnosti detí i učiteliek.   
 
Odporúčania a podnety  
Riaditeľom materských škôl 

• zvyšovať účinnosť vnútornej školskej kontroly 
• dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy 

 
Zriaďovateľom 

• zabezpečiť podmienky výchovy a vzdelávania s dôrazom na bezpečnosť detí 
a zamestnancov  

 
 
    


