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Správa  

o stave a úrovni pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania 

v základnej škole v školskom roku 2019/2020 v SR  

Stav a úroveň pedagogického riadenia, výchovno-vzdelávacieho procesu a podmienok 

výchovy a vzdelávania sa sledovali v 51 základných školách (ZŠ), z nich v 49 štátnych 

a v 2 cirkevných. Plánovaný inšpekčný výkon na aktuálny školský rok sa vo viacerých 

subjektoch nerealizoval a v 2 nebol ukončený. Nízky počet vykonaných inšpekcií bol 

ovplyvnený prerušením vyučovania z dôvodu mimoriadnej situácie v krajine, ktorú 

zapríčinilo ochorenie COVID-19. Z hodnotených ZŠ sídlilo v meste 18 a na vidieku 33. 

Vyučovací jazyk slovenský malo 45 a vyučovací jazyk maďarský 6 ZŠ. Zriadené ročníky iba 

na prvom stupni malo 20 subjektov a 31 bolo plnoorganizovaných. Školy evidovali 

10 709 žiakov, z nich 25 v nultom ročníku, 5 345 v triedach primárneho vzdelávania 

a 5 339 v triedach nižšieho stredného vzdelávania. Skupinu 1 403 žiakov so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) tvorilo 926 žiakov so zdravotným znevýhodnením 

(ZZ), 362 žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP) a 97 nadaných žiakov. 

V 10 školách evidovali 443 žiakov z marginalizovaných rómskych komunít (MRK).  

Počas inšpekcie boli riaditeľom škôl, pedagogickým zamestnancom (PZ), žiakom 

v ročníkoch druhého stupňa a členom žiackych školských rád (ŽŠR) zadané dotazníky 

s cieľom získať ich názory na šikanovania a jeho výskyt, na kvalitu vzájomných vzťahov 

medzi aktérmi výchovy a vzdelávania, na klímu školy a názory na mieru účinnosti opatrení 

prijatých na podporu menej úspešných žiakov vo vzdelávaní. Stav a úroveň pedagogického 

riadenia, podmienok výchovy a vzdelávania i výchovno-vzdelávacieho procesu 

sa posudzovali na základe priameho pozorovania edukácie, uskutočnených rozhovorov 

s vedúcimi PZ, s vyučujúcimi, so žiakmi a na základe zistení z predloženej pedagogickej 

a ďalšej dokumentácie súvisiacej s riadením školy i s organizáciou výchovy a vzdelávania.  

 

Riadenie školy 

 V oblasti riadenia školy sa posudzovali stav a úroveň vypracovania školských 

vzdelávacích programov (ŠkVP), splniteľnosť cieľov výchovy a vzdelávania, stav a úroveň 

pedagogického riadenia, vnútorného systému kontroly a hodnotenia, klímy, kultúry i služieb 

školy. Výchova a vzdelávanie sa v nultom ročníku, v primárnom a v nižšom strednom 

vzdelávaní uskutočňovali podľa ŠkVP a iŠkVP vypracovaných v súlade s ustanoveniami 

školského zákona. Poskytovali informácie o škole, jej zameraní, o zvolenej stratégii, 

organizácii a o zabezpečení výchovy a vzdelávania. Vedúci PZ v 14 % subjektov nepredložili 

vzdelávacie programy na prerokovanie pedagogickej rade alebo rade školy, čím nevytvorili 

členom poradných orgánov priestor na vyjadrenie pripomienok alebo predloženie návrhov.  

 V 18 školách boli ŠkVP vypracované na veľmi dobrej úrovni, v 3 na dobrej, 

v 24 na priemernej úrovni. Málo vyhovujúcu úroveň mali programy vyhotovené 

v 3 subjektoch 
1
 a nevyhovujúcu v 1 ZŠ 

2
. 
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  ZŠ s VJM – Alapiskola, Ohrady 20, Ohrady; ZŠ s MŠ, Chocholná – Velčice 313, Chocholná – Velčice;  

   ZŠ s MŠ, Horné Obdokovce 393 
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  ZŠ s VJM – Alapiskola, Bešeňov 628, Bešeňov – Zsitvabesenyő 
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Graf č. 1 Percentuálny pomer výsledkov hodnotenia školských vzdelávacích programov 

 
Negatívne zistenia z posudzovaných školských vzdelávacích programov  

 nerealizovanie výchovy a vzdelávania v súlade so ŠkVP v 59 % škôl  

 nestanovenie cieľov zodpovedajúcich reálnym podmienkam v 25 % škôl  

 nerešpektovanie rámcových učebných plánov (RUP) pri vypracovaní učebných plánov 

(UP) v 16 % škôl  

 nerozpracovanie učebných osnov (UO) pre jednotlivé ročníky v rozsahu príslušných 

vzdelávacích štandardov v 17 % škôl  

 nezapracovanie cieľových požiadaviek prierezových tém v 16 % škôl 

 nezapracovanie ponuky vzdelávacích príležitostí pre žiakov so ŠVVP, neuplatňovanie 

primeraných pedagogických intervencií v ich edukácii v 14 % škôl 

Graf č. 2 Výchova a vzdelávanie sa realizujú podľa príslušných ŠkVP 

 
 Výchovno-vzdelávacie stratégie a vlastné ciele stanovené v ŠkVP sa spravidla prelínali 

so zámermi v koncepčnom rozvoji subjektov a podporovali ich profiláciu. Najčastejšie sa 

orientovali na rozvíjanie kľúčových kompetencií, prevažne s dôrazom na komunikačné 

kompetencie v materinskom a cudzom jazyku, digitálnu alebo prírodovednú gramotnosť, 

na rozvíjanie ekologického povedomia, ojedinele aj na rozvíjanie športového nadania žiakov. 

Školy vzdelávajúce vyšší počet žiakov so ZZ, zo SZP a z MRK prevažne do ŠkVP 

zakomponovali špecifické ciele smerujúce k vytvoreniu edukačného prostredia 

rešpektujúceho ich jazykové, sociálne i kultúrne osobitosti. V 25 % subjektov stanovenie 

cieľov nezodpovedalo ich reálnym podmienkam. Niekde sa ich profilácia neodzrkadlila 

v posilnení príslušných vyučovacích predmetov v UP, nezabezpečili odbornosť vyučovania 

niektorých predmetov alebo ciele stanovené v ŠkVP nezohľadňovali reálne personálne 

podmienky školy vzhľadom na vysoký počet žiakov so ŠVVP. Uvedené nedostatky sa 

výrazne prejavili nízkou úrovňou učenia sa žiakov v takmer 31 % ZŠ.  

 Vypracované učebné plány pre nultý ročník, primárne, nižšie stredné vzdelávanie 

a zriadené špeciálne triedy prevažne rešpektovali RUP a ich príslušné poznámky. Pri ich 

modifikácii sa zohľadňoval prevažne aktuálny stav personálnych a priestorových podmienok, 

menej výchovno-vzdelávacie ciele deklarované v ŠkVP. Na oboch stupňoch vzdelávania boli 

posilnené disponibilnými hodinami najmä povinné predmety zo vzdelávacej oblasti Jazyk 

a komunikácia, predmety matematika (MAT) a dejepis (DEJ) alebo zaradili nové predmety 
3
 

zamerané na implementáciu obsahu príslušnej prierezovej témy. Niekde navýšili počet hodín 

                                                 
3
 napr. zaradenia nového predmetu do UP, ktorého obsah tvorili vybrané moduly z projektu Fenomény sveta – 

  ZŠ Slovenského národného povstania, Partizánska 13, Sučany a ZŠ s MŠ, Kornela Mahra 11, Trnava 
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vyučovania predmetov biológia (BIO), geografia (GEG), chémia (CHE), telesná a športová 

výchova (TSV), výtvarná výchova (VYV) a hudobná výchova (HUV). Predmety vzdelávacej 

oblasti Človek a svet práce posilnili iba ojedinele. UP v 16 % škôl nerešpektoval RUP. 

Zistené nedostatky sa najčastejšie týkali nedodržania stanovenej hodinovej dotácie 

jednotlivých vyučovacích predmetov i celkového týždenného počtu vyučovacích hodín, 

neakceptovania poznámok súvisiacich s vytváraním skupín žiakov na vyučovaní niektorých 

predmetov alebo absencie vlastných poznámok upravujúcich organizáciu edukácie v súlade 

s reálnymi podmienkami. Niekde nedodržali organizáciu vyučovania v súlade s poznámkami 

uvedenými v UP školy, nevyužili disponibilné hodiny na posilnenie vybraných predmetov 

alebo neponúkli žiakom 7. až 9. ročníka možnosť vyučovania druhého cudzieho jazyka. 

V 3 ZŠ 
4
 doplnili UP o vzdelávaciu oblasť Špeciálnopedagogická podpora (zaradili do nej 

špecifické vyučovacie predmety – rozvíjanie špecifických funkcií žiakov s vývinovými 

poruchami učenia) a v inej 
5
 ZŠ terapeuticko-korekčné cvičenia žiakovi s vývinovou 

poruchou učenia.  

 Súčasťou väčšiny ŠkVP a iŠkVP boli učebné osnovy jednotlivých vyučovacích predmetov 

pre primárne a nižšie stredné vzdelávanie rozpracované najmenej v rozsahu stanovenom 

príslušným vzdelávacím štandardom štátneho vzdelávacieho programu (ŠVP). Pre nové 

predmety vypracovali vlastné UO, ktoré definovaním obsahu vzdelávania a očakávaného 

výkonu žiaka rešpektovali štruktúru vzdelávacích štandardov (tematický celok, obsahový 

a výkonový štandard). V 17 % ZŠ neboli UO rozpracované na jednotlivé ročníky alebo 

v nich neboli dodržané príslušné vzdelávacie štandardy. Pedagógovia zvýšenie počtu hodín 

povinných vyučovacích predmetov využili na opakovanie a precvičovanie učiva, nerozšírili 

a neprehĺbili ich stanovený obsah. Výchova a vzdelávanie v nultom ročníku sa uskutočňovali 

podľa materiálu schváleného MŠVVaŠ SR 
6
 z roku 2004, v špeciálnych triedach prevažne 

rešpektovali príslušné vzdelávacie programy pre žiakov s mentálnym postihnutím (MP).  

 Plnenie obsahu a cieľov prierezových tém určených pre oba stupne vzdelávania bolo 

vo väčšine ZŠ preukázateľné. V ŠkVP mali zapracovanú ich stručnú charakteristiku. 

Pri napĺňaní obsahu a cieľov tém sa využívala kombinácia viacerých foriem ako integrovaná 

súčasť obsahu jednotlivých oblastí vzdelávania (tematické vychádzky, exkurzie, semináre, 

prednášky, didaktické hry, projekty, kurzy, blokové vyučovanie). Ojedinele ich vyučovali ako 

samostatné predmety (environmentálna výchova, regionálna výchova a ľudová kultúra či 

dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke) alebo prostredníctvom 

projektov, niekde obsah a ciele tém zapracovali aj do činnosti záujmových útvarov. Celkové 

i čiastkové kompetencie Národného štandardu finančnej gramotnosti (NŠFG) mala 

prevažná väčšina škôl implementované do UO vybraných predmetov alebo sa plnili formou 

projektov. Rozvoj zručností žiakov v oblasti finančného vzdelávania bol podporovaný 

využívaním dostupných učebných pomôcok, online aplikácií, webových portálov, 

organizovaním súťaží a rozmanitých aktivít. Vzdelávania v oblasti finančnej gramotnosti 

zameraného na rozvíjanie kompetencií žiakov sa učitelia zúčastňovali iba ojedinele. 

V 16 % škôl absentovalo zapracovanie niektorej z prierezových tém, NŠFG alebo spôsob ich 

začlenenia do obsahu jednotlivých predmetov bol formálny, nevytváral predpoklad 

na plnenie ich špecifických cieľov. 
 Úpravu podmienok výchovy a vzdelávania pre žiakov so ŠVVP prevažne školy v ŠkVP 

rozpracovali,
 
deklarovali rovný prístup k edukácii, primeraný rozvoj kľúčových kompetencií, 

dosiahnutie zodpovedajúceho stupňa vzdelania, začlenenia žiakov do kolektívov tried, 

                                                 
4
 ZŠ Vladimíra Mináča, 9. mája 718, Klenovec – 3.,7. a 8. ročník; ZŠ s MŠ Sama Vozára, Železničná 26, 

   Hrachovo – 3. až 9. ročník; ZŠ, Jamník 184 
5
 ZŠ Vladimíra Mináča, 9. mája 718, Klenovec 

6
 Učebný plán a Učebné osnovy pre nultý ročník ZŠ, s prílohou Vzorové časovo-tematické plány pre nultý 

ročník ZŠ, číslo CD-2004-10152/20037-1:091, platné od 1. septembra 2004 
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do spoločnosti a bežného života. Pri zohľadňovaní ich individuálnych potrieb plánovali 

uplatňovať špecifické metódy a formy práce, využívať špeciálne kompenzačné didaktické 

a rehabilitačné pomôcky, učebnice a špeciálne upravené texty. Školy v ŠkVP deklarovali 

spoluprácu so zariadeniami výchovného poradenstva a prevencie a bezplatné zabezpečenie 

učebných pomôcok pre žiakov zo SZP. Dokumentácia žiakov so ŠVVP obsahovala zväčša 

všetky požadované náležitosti. Individuálne vzdelávacie programy (IVP) ojedinele 

nevypracovali 
7
 alebo nezodpovedali odporúčaniam zariadení výchovného poradenstva 

a prevencie. Nie vždy boli úplné a výpovedné, obsah a rozsah učiva neprispôsobili aktuálnym 

možnostiam, individuálnym schopnostiam a predpokladom jednotlivca. Niekde absentovala 

špecifikácia postupu pri hodnotení vzdelávacích výsledkov začlenených žiakov a popis 

zabezpečenia servisu odborných služieb poskytovaných školským špeciálnym pedagógom 

či pedagogickým asistentom. Zákonných zástupcov učitelia prevažne preukázateľne 

oboznamovali s osobitosťami vzdelávania, odporúčaniami, s uplatňovanými postupmi, 

spôsobmi hodnotenia. Niekde 
8
 pri tvorbe IVP nepostupovali v zmysle Vzdelávacieho 

programu pre žiakov s mentálnym postihnutím pre primárne vzdelávanie, čím obsah a rozsah 

učiva nebol prispôsobený aktuálnym možnostiam, individuálnym schopnostiam 

a predpokladom žiakov s MP. Niektoré z 10 subjektov vzdelávajúcich žiakov zo SZP, z MRK 

mali vypracované kompenzačné programy, ktoré zohľadňovali ich vekové a individuálne 

osobitosti. V 3 ZŠ 
9
 sa pri ich zostavení zameriavali na eliminovanie nežiadúcich vplyvov 

rodinného a sociálneho prostredia, odstraňovanie jazykových, komunikačných bariér, 

vytváranie kladného vzťahu k vzdelaniu, k povinnostiam, k zodpovednosti, k spoločenským 

a kultúrnym hodnotám z aspektu komunitného a celoživotného vzdelávania. V 1 ZŠ 
10

  

kompenzačný program nevyhotovili, skupine týchto žiakov však upravili UO tých predmetov, 

v ktorých mali vzdelávacie ťažkosti. V 14 % ZŠ nevenovali úprave podmienok výchovy 

a vzdelávania žiakov so ZZ, zo SZP a z MRK výraznú pozornosť (chýbali návrhy 

konkrétnych úprav zameraných na prekonávanie vzdelávacích bariér žiakov so SZP, 

informácie o zavedení predmetov špeciálnopedagogickej podpory do obsahu vzdelávania, 

nepredloženie kompenzačného programu...). V 6 ZŠ boli vytvorené personálne podmienky  

(školský špeciálny pedagóg, školský psychológ, pedagogickí asistenti) na pôsobenie 

odborných inkluzívnych tímov, ktoré poskytovali pedagogickú starostlivosť 

slaboprospievajúcim žiakom a v prípade potreby aj poradenskú činnosť. V záujme 

skvalitnenia podmienok výchovy a vzdelávania žiakov so ŠVVP sa zapojili viaceré subjekty 

do národných projektov 
11

. Získané finančné zdroje im ponúkali možnosť zabezpečiť vyšší 

počet pedagogických asistentov, čo však nemožno považovať za systémové riešenie tejto 

problematiky. Reálny stav pedagogických i odborných zamestnancov podľa riaditeľov bol 

výrazne poddimenzovaný v kategóriách školský psychológ, školský logopéd, pedagogický 

asistent a sociálny pedagóg. 
 

 

 

 

                                                 
7
 ZŠ, Školská 94, Trstená pri Hornáde; ZŠ s VJM – Alapiskola, Ohrady 20 – Csallóközkürt 

8
  ZŠ s MŠ, Cerovo 58 

9
  ZŠ s MŠ, Cerovo 58; ZŠ s MŠ Sama Vozára, Železničná 26, Hrachovo; ZŠ Ferenca Kazinczyho s vyučovacím 

    jazykom maďarským – Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Mierová 45, Tornaľa 
10

   ZŠ s MŠ, Cerovo 58 
11

 dlhodobý projekt – Skvalitňovanie školskej úspešnosti žiakov so ŠVVP; Zvýšenie inkluzívnosti  vzdelávania 

 v obci Košické Oľšany – podporovaného Európskym sociálnym fondom a Európskym fondom  regionálneho 

 rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje; Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov; Asistent 

 učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením – 2019; Vzdelávaním pedagogických zamestnancov 

 k inklúzii MRK 
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Tabuľka č. 1: Počet odborných zamestnancov pôsobiacich v kontrolovaných školách 

Odborní zamestnanci Reálny stav Požadovaný 

stav 

Školský špeciálny pedagóg   21 24 

Špeciálny pedagóg (učiteľ v špeciálnej triede s aprobáciou špeciálneho 

pedagóga) 
13 14 

Liečebný pedagóg 0 1 

Školský logopéd 0 10 

Školský psychológ 6,25 14,25 

Sociálny pedagóg 1 9 

Učiteľ špecializujúci sa v škole na vzdelávanie žiakov s nadaním 3 4 

Pedagogický asistent  64,65 107,75 

Pedagogický asistent (zamestnaný z projektu) 17 24 

Pedagogický asistent ovládajúci rómsky jazyk  4 5 

Učiteľ ovládajúci rómsky jazyk v písomnej aj v ústnej forme, prípadne 

ovládajúci dialekt miestnej komunity na komunikačnej úrovni 
0 0 

Iný zamestnanec podieľajúci sa na činnosti (napr. osobný asistent žiaka) 0 8 

V aktuálnom školskom roku vzdelávali ZŠ žiakov so ŠVVP v nultom ročníku, v špeciálnych 

triedach alebo formou školskej integrácie v bežných triedach. S cieľom zabezpečiť pre žiakov 

so ŠVVP a z MRK systematickú prípravu na vyučovanie a rozvíjanie ich špecifických 

záujmov zaistili v niektorých subjektoch na prvom stupni celodenný výchovný systém, pobyt 

v školskom klube detí (ŠKD). Zo zistení vyplynulo, že aj keď školy ponúkali žiakom 

možnosť prípravy na vyučovanie pod vedením pedagogického asistenta a zmysluplne tráviť 

voľný čas činnosťou v ŠKD, reálne kluby navštevovalo iba 14,5 % žiakov z MRK a 39,6 % 

ostatných žiakov, prevažne z prvého stupňa. Negatívnym zistením vo vzťahu 
12

 

k inkluzívnemu vzdelávaniu v 1 škole  bolo vyčleňovanie niektorých žiakov so ZZ 

z kolektívu napriek tomu, že v triedach boli nízke počty žiakov a učitelia mali možnosť 

využívať služby podporného tímu aj počas vyučovacích hodín. V ŠkVP tejto školy chýbali aj 

údaje o základných podmienkach výchovy a vzdelávania žiakov pochádzajúcich zo SZP, ktorí 

tvorili takmer 50 % všetkých žiakov. V ďalšej ZŠ 
13

 12 žiakom, ktorí mali centrom 

pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) diagnostikované ZZ 

(narušená komunikačná schopnosť, vývinové poruchy učenia, mentálne postihnutie 

s poruchami správania) a centrom špeciálnopedagogického poradenstva (CŠPP) odporúčané 

vzdelávanie formou školskej integrácie, škola vzdelávanie v súlade s ich ŠVVP 

nezabezpečila. Zo zistení z priameho pozorovania výchovno-vzdelávacieho procesu 

vyplynulo, že takmer na polovici sledovaných hodín učitelia nevytvárali primerané 

podmienky pre optimalizáciu učebnej záťaže žiakov so ZZ s ohľadom na ich individuálne 

schopnosti a potreby. 

Graf č. 2 Celková úroveň vypracovania ŠkVP  

 

                                                 
12

 ZŠ sv. Michala, Školská 1, Spišské Tomášovce – vyučovanie žiaka/skupiny žiakov najmä s MP pedagogickým 

 asistentom mimo kolektívu triedy 
13

 ZŠ, Hlavná 462, Parchovany 
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 V oblasti riadenia škôl boli osobitne posudzované procesy pedagogického riadenia, 

vnútorného systému kontroly a hodnotenia, formovania klímy a kultúry školy, zabezpečovania 

služieb školy. V 4 subjektoch dosiahlo riadenie školy veľmi dobrú úroveň, v 8 dobrú 

a na priemernej úrovni bolo v 30 subjektoch. Málo vyhovujúcu úroveň dosiahlo 

v 7 školách 
14

. 

Graf č. 3 Percentuálny pomer výsledkov hodnotenia úrovní škôl v oblasti riadenie školy 

 
Pozitívne zistenia z jednotlivých kontrolovaných škôl v oblasti riadenie školy  

 ponuka záujmových útvarov, mimoškolských aktivít a účasť žiakov na rozmanitých 

súťažiach a predmetových olympiádach  

Negatívne zistenia z jednotlivých kontrolovaných škôl v oblasti riadenie školy 

 málo vyhovujúca úroveň služieb školy v 51 % škôl   

 nízka účinnosť vnútorného systému kontroly a hodnotenia v 48 % škôl   

 formálna, pasívna činnosť metodických orgánov v 62 % škôl  

 vytváranie málo podnetnej klímy a kultúry školy v 32 % škôl  

 Nedôsledné plánovanie stratégie vnútorného systému kontroly a hodnotenia oslabovalo 

vo viac ak polovici subjektov procesy súvisiace s hodnotením kvality pedagogického riadenia, 

výchovy a vzdelávania najmä uplatňovania efektívnych stratégií vo vyučovaní. Riaditelia 

nevenovali pozornosť analyzovaniu výsledkov kontrolnej činnosti (65 % ZŠ), prijímaniu 

opatrení najmä smerom k skvalitneniu edukácie (65 % ZŠ) a kontrole ich plnenia (82 % ZŠ). 

Prijímanie opatrení na zlepšenie daného stavu sa realizovalo bez jeho rozboru, chýbala napr. 

komplexná analýza a hodnotenie dosiahnutých výsledkov žiakov, vrátane menej úspešných 

žiakov 
15

. Vo výraznej väčšine škôl prijímali opatrenia zamerané skôr na nepodstatné 

formálne nedostatky ako na procesuálne chyby s negatívnym dopadom na úroveň 

sledovaných procesov. Zameriavali sa iba na analýzu písomných prác a výsledkov externých 

testovaní bez prijímania záverov. Viac ako tretina subjektov nedodržiavala formy, postupy 

a kritériá stanovené vo vnútornom systéme kontroly a hodnotenia žiakov. Neuplatňovali 

hodnotenie ako prostriedok pozitívnej podpory zdravého rozvoja osobnosti jednotlivcov, 

pri hodnotení kvality ich výkonu nevyužívali kombináciu chvály, povzbudenia a kritiky. 

Nie vždy zohľadňovali ich vekové a individuálne osobitosti a neprihliadali na ich mentálnu 

psychickú i fyzickú disponovanosť. Mnohé subjekty ako významnú súčasť formatívneho 

hodnotenia deklarovali sebahodnotenie a vzájomné hodnotenie žiakov s cieľom prepojiť 

vedomosti so zručnosťou sebareflexie. Z priameho pozorovania edukácie však vyplynulo, že 

rozvoj hodnotiacich zručností bol málo stimulovaný. Žiaci dokázali učebný výkon 

svoj/rovesníkov adekvátne zhodnotiť len menej ako na štvrtine sledovaných hodín. 

Nedostatky sa vyskytli aj pri uplatňovaní foriem hodnotenia výkonov žiakov. Často chýbalo 

zdôvodnenie klasifikácie alebo slovného hodnotenia, posúdenie pokroku. Niekde neviedli 

dôsledne priebežnú evidenciu hodnotenia čiastkových výkonov žiaka, ojedinele pri hodnotení 

                                                 
14 ZŠ s MŠ, Horné Obdokovce 393; ZŠ s VJM – Alapiskola, Bešeňov 628, Bešeňov – Zsitvabesenyő; ZŠ, 

Školská 1123/29 Bánovce nad Bebravou; ZŠ s MŠ, Chocholná – Velčice 313; ZŠ, Jilemnického ulica 204/11, 

Dunajská Streda; ZŠ s MŠ, Bučany 155; ZŠ s VJM – Alapiskola, Ohrady 20 – Csallóközkürt 
15

 Viď Správa o opatreniach zameraných na podporu menej úspešných žiakov vo vzdelávaní v ZŠ, www.ssiba.sk 

http://www.ssiba.sk/
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a klasifikácii žiakov s MP nepostupovali podľa príslušného metodického pokynu 
16

. Subjekty 

nie vždy priebežne informovali zákonných zástupcov preukázateľným spôsobom 

o mimoriadnom zhoršení prospechu a správania žiaka. Transparentne vypracovaný vnútorný 

systém kontroly a hodnotenia PZ nemalo 20 % ZŠ. Niekde nestanovili kritériá na posúdenie 

kvality práce učiteľov, nesledovali ich záujem zvyšovať si svoje profesijné kompetencie 

a uplatňovať nové poznatky a zručnosti v edukačnom procese. Riaditelia v informačnom 

dotazníku zadanom ŠŠI uviedli, že považujú autoevalváciu za účinný nástroj zvyšovania 

kvality práce školy. Komplexné sebahodnotenie na základe vlastnej stratégie a plánu 

rozvoja kvality výchovno-vzdelávacieho procesu subjekty nevykonávali. Väčšinou nemali 

so sebahodnotením žiadne praktické skúsenosti (s vypracovaním kritérií na hodnotenie 

aktuálneho stavu v oblasti pedagogického riadenia či s vypracovaním plánu rozvoja kvality 

výchovy a vzdelávania na základe objektívneho sebapoznania a možností následnej 

sebareflexie). Informácie o metódach a prostriedkoch monitorovania kvality školy získalo 

27 % vedúcich PZ v rámci funkčného vzdelávania v Metodicko-pedagogickom centre, 12 % 

počas vzdelávania v Štátnom pedagogickom ústave alebo 25 % od zriaďovateľov či 18 % 

od Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR).  

 Členovia metodických orgánov (MO) menej aktívne participovali na systematickej 

analýze výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov a následne na stanovení konkrétnych 

nástrojov či určení metodických postupov na znižovanie školského neúspechu jednotlivcov. 

Nekooperovali pri zavádzaní nových moderných didaktických postupov, efektívnych 

učebných stratégií. Niektoré MO do plánu svojej činnosti síce zaradili aj problematiku 

vzdelávania žiakov so ŠVVP a menej úspešných žiakov, avšak úrovňou ich výchovno-

vzdelávacích výsledkov sa zapodievali len formálne. Často zotrvali iba v konštatačnej rovine, 

bez analýzy zistení. Nestanovili jednoznačné návrhy činností a postupov viažucich 

sa ku konkrétnym problémom. Neformulovali opatrenia na odstránenie nedostatkov a ich 

príčin. V plánoch činnosti MO boli uvedené rôzne spôsoby metodickej podpory, reálne však 

interné vzdelávanie, na ktorom by členovia participovali, bolo realizované len výnimočne iba 

v 22 % subjektov. Prístup MO k plneniu úloh bol často formálny. V 62 % subjektov neplnili 

MO svoju metodickú, kontrolnú a vzdelávaciu funkciu, nemali stanovené podporné 

stratégie výchovy a vzdelávania žiakov vrátanie žiakov z rizikových skupín 
17

 v rámci 

jednotlivých predmetov. 
 V ročných plánoch vzdelávania sa zameriavali najmä na prehlbovanie, zdokonaľovanie 

a rozširovanie profesijných kompetencií PZ. Za ostatné dva roky sa na vzdelávaní v oblasti 

uplatňovania aktivizujúcich a inovatívnych metód v edukácii zúčastnilo 21 % PZ, zameraných 

na rozvíjanie funkčných gramotností 14 %, na inklúziu 15 % a na rozvoj transverzálnych 

zručností 13 %. Iba minimálne si svoju odbornosť zvyšovali v oblasti zacielenej 

na vzdelávanie žiakov zo SZP, na podporu menej úspešných žiakov vo vzdelávaní, 

na výchovu k demokratickému občianstvu a k ľudským právam. Vedúci PZ nevenovali 

náležitú pozornosť skutočnosti, či učitelia získané poznatky a zručnosti uplatňovali 

v edukácii, nekládli dôraz na zmysluplnosť a účinnosť odovzdávania skúseností, poznatkov 

a informácií z absolvovaných externých vzdelávaní.  

 Klímu a kultúru škôl pozitívne ovplyvňovalo množstvo organizovaných 

školských/mimoškolských aktivít, projektov. V záujme skvalitnenia neformálneho 

vzdelávania mali žiaci možnosť zmysluplne tráviť voľný čas činnosťou v záujmových 

útvaroch, zapájať sa do vedomostných súťaží, predmetových olympiád. Subjekty sa 

prezentovali školskými časopismi, rozvíjali kontakty s inými organizáciami a inštitúciami. 

Klíma a kultúra hodnotených škôl bola ovplyvnené kvalitou interpersonálnych vzťahov medzi 

                                                 
16

 Metodický pokyn č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov s MP – primárne 

 vzdelávanie 
17

 žiaci menej úspešní vo vzdelávaní, z MRK, zo SZP, so ZZ, žiaci s iným materinským jazykom 
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PZ navzájom, medzi učiteľmi a žiakmi. Odpovede vyučujúcich v anonymných dotazníkoch 

zadaných ŠŠI potvrdili uzavretú klímu v 10 % ZŠ. V ostatných subjektoch sa pedagogické 

kolektívy vyznačovali súdržnosťou, vzájomnou dôverou, angažovanosťou PZ, ústretovým 

správaním riaditeľov. Kvalita vzťahov medzi PZ školy vplývala najmä na kvalitu výchovno-

vzdelávacieho procesu. Z odpovedí žiakov v anonymných dotazníkoch zadaných ŠŠI však 

vyplynulo, že vytváranie priaznivej atmosféry vyučovania v 63 % ZŠ oslaboval najmä menej 

ústretový vzájomný vzťah medzi učiteľmi a žiakmi 
18

. V 69 % ZŠ v edukácii kriticky vnímali 

nezáujem učiteľov o ich voľnočasové aktivity a nezáujem poskytovať im poradenstvo ako 

využiť svoje záľuby pri voľbe ďalšieho vzdelávania na strednej škole či budúceho 

povolania. Nedocenenou oblasťou v 35 % ZŠ sa javilo aj budovanie partnerských vzťahov 

so zákonnými zástupcami žiakov s dôrazom na posilňovanie vzájomnej dôvery a spolupráce.  

 Najslabším článkom riadenia bola oblasť služieb. Systém ich poskytovania nebol 

strategicky orientovaný na prácu so žiakmi (vrátane žiakov z rizikových skupín) so zreteľom 

na ich podporu a odstraňovanie neúspechov vo vzdelávaní 
19

. Na koordinovaní čiastkových 

úloh sa podieľali pedagogickí a odborní zamestnanci, ktorí organizovali široké spektrum 

výchovných a preventívnych aktivít, ich činnosť však nebola vzájomne prepojená. Výchovné 

poradenstvo 
20

 v oblasti osobnostných, sociálnych, vzdelávacích a iných školských 

problémov žiakov zabezpečovali v neplnoorganizovaných školách zväčša riaditelia, 

v 31 plnoorganizovaných ZŠ ho vykonávali PZ. Z predloženej dokumentácie vyplynulo, že sa 

zameriavali na poskytovanie metodickej pomoci pedagógom pri výchove a vzdelávaní žiakov 

so ŠVVP, zabezpečovali spoluprácu s príslušnými CPPPaP, CŠPP a poskytovali poradenstvo 

zákonným zástupcom žiakov pri riešení študijných problémov ich detí. Podieľali sa tiež 

na riešení výchovných problémov jednotlivcov, na navrhovaní opatrení vedúcich k zlepšeniu 

ich správania. Takmer v 20 % subjektov vykazoval systém poskytovania výchovného 

poradenstva výrazné nedostatky, nebol orientovaný na prácu so všetkými žiakmi (menej 

úspešní vo vzdelávaní, z MRK, so ZZ), na formovanie súdržných triednych kolektívov. 

Zo zistení ŠŠI tiež vyplynulo, že viac ako tretina žiakov výchovného poradcu nepoznala 

a 84 % sa s ním vôbec nestretlo, nekonzultovali žiaden problém, nepotrebovali žiadnu radu. 
Systém poskytovania kariérového poradenstva 

21
 v školách vykazoval rovnako znaky 

formálnosti. V plnoorganizovaných školách ho zabezpečovali PZ, ktorí boli súčasne 

ustanovení do funkcie výchovného poradcu, v 3 ZŠ 
22

 ustanovili samostatnú funkciu 

kariérového poradcu. Celkový prístup k riešeniu problematiky profesijnej orientácie žiakov 

nebol cielený a premyslený. Systémové chyby sa prejavili najmä v plánovaní a projektovaní 

poradenskej činnosti, čo negatívne ovplyvňovalo aj stanovovanie realistických vzdelávacích 

a profesionálnych cieľov jednotlivcov. Pre väčšinu žiakov bola transparentnosť informácií 

o činnosti kariérového poradcu nedostatočná. Konzultácií s ním orientovaných na pomoc 

pri rozhodovaní sa o ďalšom štúdiu sa zúčastnilo len málo zákonných zástupcov a žiakov. 

Kvalitu poskytovaných služieb oslaboval nižší záujem poradcov absolvovať vzdelávacie 

aktivity ale aj skutočnosť, že obsah vzdelávania im neposkytoval dostatok potrebných 

informácií (najmä z oblasti rozvíjania študijno-profesijných záujmov jednotlivcov, vytvárania 

kariérových plánov, poskytovania podpory skupinám žiakov, ktorým vo vyššej miere hrozilo 

riziko predčasného ukončenia školskej dochádzky). V 17 subjektoch posilnili poskytovanie 

                                                 
18

 Viď Správa o stave bezpečnosti školského prostredia a o vzťahoch medzi aktérmi vzdelávania v ZŠ, 

    www.ssiba.sk 
19

 Viď Správa o opatreniach zameraných na podporu menej úspešných žiakov vo vzdelávaní v základnej škole 

v školskom roku 2019/2020,  www.ssiba.sk 
20

 Viď Správa o stave bezpečnosti školského prostredia a o vzťahoch medzi aktérmi vzdelávania v ZŠ, 

    www.ssiba.sk 
21

 Viď Správa o kvalite služieb poskytovaných v oblasti kariérového poradenstva v ZŠ, www.ssiba.sk 
22

 ZŠ s MŠ, Horné Obdokovce 393; ZŠ s MŠ Mateja Funtíka, Čs. armády 109/91, Očová; ZŠ, Kollárova 2, Svätý 

 Jur 

http://www.ssiba.sk/
http://www.ssiba.sk/
http://www.ssiba.sk/
http://www.ssiba.sk/
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poradenských služieb činnosťou špeciálneho pedagóga. Bola zameraná na zabezpečenie 

špeciálnopedagogickej podpory žiakom so ZZ formou odborných intervencií a vyučovaním 

špecifických predmetov, na poskytovanie individuálnej i skupinovej starostlivosti. 

Napomáhali eliminovať edukačné bariéry, sústreďovali sa na reedukáciu vývinových porúch 

učenia a kompenzáciu handicapu najmä žiakov prvého stupňa. V 7 ZŠ pôsobili školskí 

psychológovia, orientovali sa na vykonávanie individuálnej alebo skupinovej terapie 

na triednických hodinách, na skúmanie, ovplyvňovanie a prognostické hodnotenie správania 

sa všetkých skupín žiakov. V 1 ZŠ 
23

 v rámci vytvoreného podporného tímu pre inkluzívne 

vzdelávanie zabezpečoval odbornú pomoc žiakom aj sociálny pedagóg. Koordinátori 

vo výchove a vzdelávaní (koordinátori prevencie) 
24

 plnili úlohy školského poradenstva 

v otázkach prevencie drogových a iných závislostí i šikanovania. Venovali sa plneniu úloh, 

ktoré vychádzali z požiadaviek národných programov zameraných na ochranu fyzického 

a psychického zdravia, prevenciu kriminality, zdravého životného štýlu. Organizovali aktivity 

pre žiakov vo vyučovacom (vyučovacie a triednické hodiny) i v čase mimo vyučovania 

(krúžková a mimoškolská činnosť). Napriek širokému spektru ponúkaných aktivít a činností 

viac ako polovica žiakov (65 %) v dotazníku zadanom ŠŠI uviedla, že koordinátora 

nepoznala. Primárna prevencia (systém opatrení orientovaných na predchádzanie 

a znižovanie výskytu rizikového správania žiakov) vo viac ako polovici škôl nebola 

komplexná a podporovaná kontinuálnym uplatňovaním výchovných, psychologických 

a psychoterapeutických metód. Systematický celoplošný monitoring zameraný na prevenciu 

a odhaľovanie negatívnych javov v správaní sa žiakov a príznakov šikanovania nevykonávalo 

až 40 % škôl. Z rozhovorov s koordinátormi a riaditeľmi škôl, ako aj z predložených 

záznamov vyplynulo, že výsledky monitoringu vyhodnocovali iba štatisticky, k zisteným 

nedostatkom prijímali málo konkrétne opatrenia, ktorých účinnosť ďalej nesledovali.  

 Súbory dokumentov z oblasti riadenia a procesov výchovy a vzdelávania malo 

vypracované a prerokované v pedagogickej rade a v rade školy 96 % sledovaných subjektov. 

Výkon štátnej správy v prvom stupni v štátnej škole a rozhodovanie v súkromnej 

i v cirkevnej sa realizoval prevažne v súlade so všeobecne záväznými právnymi a rezortnými 

predpismi. V 16 % subjektov riaditelia buď nevydali príslušné rozhodnutia alebo ich vydali 

bez zákonom stanovených náležitostí (chýbala písomná žiadosť zákonného zástupcu žiaka, 

informovaný súhlas, odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast, odporúčania 

poradenského zariadenia). Rozhodnutie o povolení vzdelávania mimo územia SR 

v aktuálnom školskom roku vydali riaditelia 118 žiakom, z nich 11 z MRK. Mimo územia SR 

sa celkovo vzdelávalo 397 žiakov, z nich 23 z MRK. Pedagogická dokumentácia bola 

prevažne vedená na predpísaných tlačivách vydaných MŠVVaŠ SR trvalým spôsobom. 

Kontrolou protokolov o komisionálnej skúške v 3 subjektoch 
25

 sa zistilo, že v komisiách boli 

prísediacimi PZ, ktorí nespĺňali kvalifikačné predpoklady na vyučovanie príslušného alebo 

príbuzného vyučovacieho predmetu, napriek tomu, že školy mohli uvedenú podmienku 

zabezpečiť. V 18 % ZŠ boli vo vedení pedagogickej dokumentácie zistené viaceré nedostatky, 

riaditelia boli na ne upozornení (neúplnosť dokumentácie žiakov so ŠVVP, triednych výkazov, 

katalógových listov a protokolov o komisionálnych skúškach...) a v čase inšpekčného výkonu 

im bol poskytnutý priestor na ich odstránenie. 

Riadenie školy bolo v školách na priemernej úrovni. 
 

 

                                                 
23

 ZŠ, Novomeského 11, Trenčín 
24

 Viď Správa o stave bezpečnosti školského prostredia a o vzťahoch medzi aktérmi vzdelávania v ZŠ, 

    www.ssiba.sk 
25

 ZŠ sv. Michala, Školská 1, Spišské Tomášovce, ZŠ s MŠ, Tajovského ulica 2764/17, Poprad a ZŠ, Šrobárova 

 20, Prešov 

http://www.ssiba.sk/


 

 
10 

Graf č. 4 Riadenie školy 

 

Podmienky výchovy a vzdelávania 

 V sledovaných školách vytvárali v súlade s cieľmi stanovenými v ŠkVP prevažne vhodné 

personálne, priestorové, materiálno-technické podmienky a podmienky na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov v školskom prostredí.  

 Na veľmi dobrej úrovni boli podmienky výchovy a vzdelávania v 24 subjektoch, dobrú 

úroveň dosiahli v 17 ZŠ, v 8 boli na priemernej úrovni.  
Graf č. 5 Percentuálny pomer výsledkov hodnotenia úrovní škôl v oblasti podmienky výchovy 

a vzdelávania 

    

Negatívne zistenia z jednotlivých kontrolovaných škôl v oblasti podmienok výchovy 

a vzdelávania 

 0 %-ná odbornosť vyučovania predmetov: 

v nultom ročníku – 1 škola; na prvom stupni predmet informatika (INF) – 29 škôl; 

na druhom stupni predmety INF, občianska náuka (OBN), fyzika (FYZ), technika (THD), 

svet práce, etická výchova (ETV) – 13 škôl 

 nevytvorenie bezbariérového prostredia školských budov – 67 % škôl 

 nevykonávanie monitoringu zameraného na prevenciu a odhaľovanie negatívnych javov 

v správaní žiakov – 40 % škôl 

 neustanovenie žiackej školskej rady – 45 % škôl 

 nedostatky vo vypracovaní školského poriadku – 27 % škôl   

 nedostatky v organizácii vyučovania – 22 % škôl  

 nezabezpečenie štandardných materiálno-technických prostriedkov vyučovacieho 

procesu – 20 % škôl  

 nevybudovanie základných učebných priestorov alebo odborných učební – 10 % škôl 

Vedúci PZ prevažne spĺňali kvalifikačné predpoklady a požiadavky na výkon riadiacej 

funkcie, okrem riaditeľky 1 ZŠ 
26

 a zástupcov riaditeľa v ďalšej ZŠ 
27

, ktorí neabsolvovali 

funkčné/funkčné inovačné vzdelávanie. Výchovno-vzdelávacia činnosť bola v školách 

celkovo zaistená učiteľmi spĺňajúcimi kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné 

                                                 
26

 ZŠ s MŠ, Školská 4, Chorvátsky Grob – riaditeľka školy neabsolvovala  funkčné vzdelávanie, bola poverená 

    zriaďovateľom na dobu určitú (29. 01. 2020 – 29. 07. 2020). 
27

 ZŠ, Jilemnického ulica 204/11, Dunajská Streda (zástupkyňa riaditeľa ukončila funkčné vzdelávanie v roku 

2000, neprihlásila sa na funkčné inovačné vzdelávanie, zástupca riaditeľa ukončil funkčné inovačné 

vzdelávanie v roku 2011 a ďalšie neabsolvoval) 
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požiadavky. V 3 ZŠ 
28

 pôsobili 4 PZ, ktorí nezískali vzdelanie na výkon pracovnej činnosti 

v požadovanom študijnom odbore.  

 Odbornosť vyučovania zaistili v subjektoch celkovo na 88,9 % (v 3 ZŠ v nultom ročníku 

na 66,7 %, v 5 ZŠ v špeciálnych triedach na 74,5 %, v 49 ZŠ v primárnom vzdelávaní 

na 93,4 %, v 31 ZŠ v nižšom strednom vzdelávaní na 85,6 %). V niektorých školách s vyšším 

počtom žiakov zo SZP a z MRK pretrvávali problémy so zabezpečením výchovno-

vzdelávacej činnosti vyučujúcimi spĺňajúcimi kvalifikačné predpoklady a osobitné 

kvalifikačné požiadavky a so stabilizovaním pedagogického kolektívu. Aj keď riaditelia 

umožnili pedagógom, ktorí nezískali vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa alebo ho získali 

v inom ako požadovanom odbore štúdia, doplniť si vzdelanie, tí po jeho dosiahnutí zväčša 

pracovný pomer v škole ukončili. Nezaistenie odbornosti vyučovania predmetov v nultom 

ročníku 
29

 (0 %) a v špeciálnych triedach predmetov rozvíjanie komunikačných schopností 

a rozvíjanie grafomotorických zručností – 0 %, vlastiveda (VLA) – 33,3 %, OBN – 25 % 

oslabovalo rozvíjanie kľúčových kompetencií žiakov najmä komunikačných, sociálnych 

a občianskych. V bežných triedach primárneho vzdelávania bola 0 %-ná odbornosť 

vyučovania predmetov INF (v 29 ZŠ), ETV a pracovné vyučovanie (v 6 ZŠ) a v nižšom 

strednom vzdelávaní v predmetoch INF a FYZ v 11 ZŠ, THD v 13 ZŠ, CHE v 5 ZŠ, OBN 

v 10 ZŠ , ETV v 5 ZŠ, HUV v 9 ZŠ a VYV v 7 ZŠ, čo oslabovalo komplexné rozvíjanie 

občianskych a sociálnych spôsobilostí, poznávanie demokratických hodnôt, podporovanie 

kreativity žiakov a ich kultúrneho povedomia. 
Graf č. 6 Zabezpečenie odbornosti vyučovania v predmetoch prvého a druhého stupňa  

Na druhom stupni obmedzovalo rozvíjanie digitálnych zručností, nadobúdanie pracovných 

návykov, manuálnych zručností a profesionálnu orientáciu žiakov aj neodborné vyučovanie 

predmetov INF – 69,1 %, OBN – 60,8 %, ETV –58,6 %, THD – 41,1 %.  

 Vzhľadom na počet žiakov a realizáciu cieľov ŠkVP nemalo 10 % škôl primerane 

vybudované základné vnútorné i vonkajšie priestory. V Košickom kraji 

1 neplnoorganizovaná ZŠ 
30

 z dôvodu nedostatočných priestorov vzdelávala 60 žiakov 

z MRK v dvoch zmenách. Plnoorganizované školy mali zriadené odborné učebne 

prírodovedných predmetov na realizáciu praktických cvičení, laboratórnych prác 

a experimentálnej činnosti. Niekde nezaistenie adekvátnych podmienok 
31

 edukácie 

(nezriadenie multimediálnych a odborných učební pre prírodovedné predmety BIO, FYZ, 

CHE) oslabovalo formovanie pozitívnych postojov žiakov k prírodným vedám, rozvíjanie ich 

praktických zručností a prírodovednej gramotnosti pomocou objavovania, bádania 

či experimentovania. Vlastnú telocvičňu nemali vybudovanú takmer všetky 

neplnoorganizované školy, vyučovali v náhradných nezariadených priestoroch (cvičebne, 

triedy, chodby, ojedinele suterén školy). Často využívali areál školského dvora, niekde vlastné 

multifunkčné ihrisko, prípadne telovýchovné priestory iných subjektov. Plniť ciele a obsah 

                                                 
28

 ZŠ s MŠ, Cerovo 58; ZŠ s MŠ, Chocholná-Velčice 313; ZŠ s MŠ, Školská 4, Chorvátsky Grob 
29

 ZŠ, Košické Oľšany 215 
30

 ZŠ, Laškovce 38 – škola disponovala iba 3 učebňami; popoludní sa zúčastňovali výchovno-vzdelávacieho 

 procesu žiaci 3. a 4. ročníka, ktorí sa striedali v mesačných intervaloch so skrátením dĺžky vyučovacej hodiny  
31

 Prechodné obdobie pre doplnenie povinných učebných priestorov škôl a ich vybavenie bolo predĺžené 

 do septembra 2020 – Dodatok, ktorým sa mení ŠVP pre primárne a nižšie stredné vzdelávanie ZŠ  schválený 

 MŠVVaŠ SR dňa 6. 2. 2015 pod číslom 2015-5129/5980:2-10A0 s platnosťou od 1. 9. 2015. 
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vzdelávacej oblasti Človek a svet práce, rozvíjať praktické zručnosti a tým formovať 

profesijnú orientáciu žiakov umožňovali zriadené dielne, cvičné kuchynky, školské pozemky. 

Priestory škôl boli využívané v súlade so stanovenými rozvrhmi hodín a prevádzkovými 

poriadkami a v čase mimo vyučovania na organizovanie záujmovej činnosti, športových 

aktivít, súťaží a kultúrnych programov, pre aktivity ŠKD, základnej umeleckej školy. 

Čiastočnú úpravu vstupných priestorov (nájazdovú rampu, výťah...) s ohľadom na vzdelávanú 

skupinu žiakov so ZZ zabezpečilo 33 % ZŠ, ďalšie priestory bezbariérovo neupravili. 

 Vybavenie priestorov štandardnými učebnými pomôckami vo vzťahu k obsahu 

vyučovania jednotlivých predmetov absentovalo v 20 % subjektov. Ojedinele nezabezpečili 

niektoré učebnice pre vyučovacie predmety na prvom alebo druhom stupni a pre žiakov 

v špeciálnych triedach (6 % ZŠ). Niekde chýbalo telocvičné náradie a náčinie, demonštračné 

a žiacke učebné pomôcky na realizovanie experimentov a praktických ukážok. Fond 

učebných pomôcok využívaný vo vyučovaní predmetov vzdelávacej oblasti Človek a príroda 

väčšinou zodpovedal obsahu vzdelávania. Aj keď pochádzal zo starších ústredných dodávok, 

umožňoval vyučovať všetky tematické celky a realizovať jednoduché pokusy a pozorovania. 

Digitálne zručnosti jednotlivcov sa mohli v školách rozvíjať vďaka primeranému vybaveniu 

didaktickou technikou, vrátane informačno-komunikačných technológií (IKT). Zo zistení 

z priameho pozorovania edukácie však vyplynulo, že učitelia až na 70 % vyučovacích hodín 

neumožnili žiakom zmysluplne získavať, spracovávať a vymieňať si informácie 

prostredníctvom počítačových aplikácií. Nie vždy poskytovali žiakom so ŠVVP priestor 

na prácu s kompenzačnými pomôckami.  

Problematika súvisiaca s vytváraním bezpečného školského prostredia 
32

 bola prevažne 

zapracovaná do výchovno-vzdelávacích cieľov definovaných v ŠkVP, do plánov aktivít 

a činností výchovných poradcov, koordinátorov prevencie i triednych učiteľov. V 10 % 

subjektov školské poriadky neprerokovali s orgánmi školskej samosprávy alebo 

v pedagogickej rade, na ich tvorbe či revízii žiaci, pedagógovia i zákonní zástupcovia 

prevažne neparticipovali. V 27 % ZŠ neboli dokumenty obsahovo komplexne spracované, 

neposkytovali primerané podmienky pre vytváranie bezpečného školského prostredia 

a vzájomne optimálnych vzťahov medzi všetkými aktérmi vzdelávania. Problematiku 

bezpečnosti a ochrany zdravia mali niektoré subjekty rozpracovanú aj v interných predpisoch, 

prostredníctvom ktorých zabezpečovali organizáciu a vnútorný život školy. Žiacku školskú 

radu (ŽŠR) ustanovili v 55 % z 31 plnoorganizovaných ZŠ. Členovia rád pracovali 

pod vedením koordinátorov a ich činnosť sa zameriavala na navrhovanie aktivít do plánu 

práce školy a na pomoc pri organizovaní tradičných podujatí. Menej pozitívne sa javili 

skutočnosti, že takmer tretina členov vôbec nespolupracovala s výchovným poradcom 

pri riešení konfliktných vzťahov medzi žiakmi v triednych kolektívoch. Nastavený systém 

preventívnych opatrení zameraných na predchádzanie a znižovanie výskytu rizikového 

správania žiakov vo viac ako polovici subjektov nebol komplexný. Na základe vyhodnotenia 

dotazníka zadaného ŠŠI žiakom 6. a 7. ročníka možno konštatovať prítomnosť šikanovania 

v každej zo sledovaných škôl. Šikanovanie sa dotýkalo celej školskej komunity, vyskytovalo 

sa v priestoroch škôl počas vyučovania i počas cesty žiaka do a zo školy. Takmer 15 % 

respondentov (čo predstavuje každého siedmeho žiaka) svojou odpoveďou potvrdilo, že boli 

šikanovaní. S uvedenou problematikou úzko súviseli aj inšpekcie vykonané ŠŠI na základe 

podnetu v 2 ZŠ 
33

. Zo zistení vyplynulo, že pedagogické kolektívy sa otázkou bezpečnosti 

a ochrany zdravia žiakov zaoberali menej dôsledne. Komplexne nerozpracovali prevenciu 

a riešenie šikanovania v zmysle platnej smernice 
34

. Neposkytovali všetkým aktérom 

                                                 
32

 Viď Správa o stave bezpečnosti školského prostredia a o vzťahoch medzi aktérmi vzdelávania v ZŠ, 

www.ssiba.sk 
33

 ZŠ, Zbehy 661; ZŠ s MŠ, Hlavná 113/68, Terňa 

34
 Smernica č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach  

http://www.ssiba.sk/
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vzdelávania potrebné informácie o spôsoboch aktívnej ochrany pred negatívnymi sociálno-

patologickými javmi a informácie o konkrétnych činnostiach zjavne ohrozujúcich zaistenie 

ich bezpečnosti a ochrany zdravia, čo sa následne negatívne prejavilo v pretrvávajúcom 

problematickom správaní jednotlivcov. Výraznejšie nedostatky v dodržiavaní organizácie 

vyučovania sa vyskytli v 22 % subjektov. Niekde nebol dodržaný najvyšší počet žiakov 

v triede, maximálny počet žiakov v skupinách pri vyučovaní predmetov anglický jazyk (ANJ) 

a INF, stanovený začiatok a koniec vyučovania, dĺžka vyučovacích hodín a obedňajšej 

prestávky, stanovený maximálny počet hodín v jednom slede alebo počet hodín v jednom dni. 

Vychádzky, exkurzie či výlety boli zväčša uskutočňované v súlade s vypracovanými 

smernicami o ich organizovaní, s informovaným súhlasom zákonného zástupcu a žiaci boli 

preukázateľne poučení o bezpečnosti a ochrane svojho zdravia. 

Podmienky výchovy a vzdelávania boli v školách na dobrej úrovni. 
Graf č. 7 Podmienky výchovy a vzdelávania 

 

Priebeh výchovy a vzdelávania 

Priame pozorovanie edukácie sa cielene zameralo na sledovanie procesov súvisiacich 

s učením sa žiakov na 2 604 hodinách predmetov vzdelávacích oblastí Jazyk a komunikácia; 

Matematika a práca s informáciami; Človek a príroda; Človek a spoločnosť; Človek 

a hodnoty; Človek a svet práce; Umenie a kultúra; Zdravie a pohyb. Procesy súvisiace 

s rozvíjaním kľúčových kompetencií, s uplatňovaním stratégií, spôsobov a foriem vedúcich 

k činnostnému učeniu sa žiakov boli sledované na 15 hodinách v nultom ročníku 

a 23 v špeciálnych triedach, na 1 249 hodinách v ročníkoch primárneho vzdelávania 

a 1 317 hodinách v ročníkoch nižšieho stredného vzdelávania.  

Výchovno-vzdelávací proces dosiahol v 2 subjektoch dobrú úroveň, v 33 priemernú, 

v 12 málo vyhovujúcu a v 2 nevyhovujúcu 
35

.  
Graf č. 8 Percentuálny pomer výsledkov hodnotenia škôl v oblasti priebeh výchovy a vzdelávania 

 

Pozitívne zistenia z priameho pozorovania hodín  

 vytváranie bezpečnej pracovnej atmosféry vyučovania 

 uplatňovanie pozitívnej motivácie žiakov k učeniu sa 

 sprístupňovanie učiva v logickom slede z dôrazom na dodržiavanie didaktických zásad 

Negatívne zistenia z priameho pozorovania hodín  

 nedôsledné využívanie efektívnych stratégií vyučovania 

                                                                                                                                                         
 
35

 ZŠ Vilka Šuleka, Školská 165, Hlohovec – Šulekovo; ZŠ s VJM – Alapiskola, Ohrady 20 – Csallóközkürt 
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 málo vyhovujúca a nevyhovujúca úroveň vyučovania jednotlivých predmetov 

v primárnom i nižšom strednom vzdelávaní v 9 ZŠ 
36

 vzdelávajúcich žiakov zo SZP, 

MRK 

 nízka miera rozvíjania kľúčových kompetencií 

- poznávacích – nezaraďovanie úloh na hodnotenie, na kritické a tvorivé myslenie 

- občianskych – nepodnecovanie žiakov na vyjadrenie vlastného názoru 

a hodnotových postojov, k diskusii; ku kladeniu otázok 

- sociálnych – nevyužívanie kooperatívnych foriem práce, nízka miera rozvíjania 

prezentačných zručností žiakov, neposkytovanie príležitostí na obhájenie výsledkov 

práce, na argumentáciu  

- k celoživotnému učeniu sa – absencia cielenej podpory smerujúcej k formovaniu 

uvedomelého postoja žiaka, nevytváranie príležitostí na sebahodnotenie 

a hodnotenie výkonov spolužiakov 

 nedostatočné uplatňovanie pedagogického prístupu orientovaného na rozvoj osobnosti 

každého žiaka 

Počas inšpekčného výkonu bola zvýšená pozornosť venovaná procesom súvisiacich 

s vytváraním primeraných podmienok pre zabezpečenie kvality vzdelávania žiakov zo SZP, 

osobitne ich vzdelávania v nultom ročníku 
37

. V predchádzajúcom školskom roku 2018/2019 

malo zo sledovaných 49 ZŠ zriadené triedy nultého ročníka iba 10 % subjektov. Navštevovalo 

ich 47 žiakov zo SZP, z nich bolo 11 z MRK. V aktuálnom školskom roku pokračovalo z nich 

vo vzdelávaní v bežných triedach prvého ročníka 42 (89 % ) žiakov, 1 sa vzdelával formou 

školskej integrácie a 4 boli opätovne zaradení do nultého ročníka na základe 

rediagnostického vyšetrenia a odporúčania príslušného CPPPaP. Riaditeľky škôl, v ktorých už 

niekoľko rokov vzdelávali žiakov v nultom ročníku, v rozhovoroch uviedli, že na základe 

svojej niekoľkoročnej praxe 
38

 považovali komplexné a cielené vytváranie podmienok 

pre vzdelávanie žiakov zo SZP za prínosné. V porovnaní s rovesníkmi, ktorí neabsolvovali 

predškolskú prípravu v materskej škole, boli v rovine kognitívnej, afektívnej 

i psychomotorickej lepšie pripravení ďalej sa vzdelávať. Zároveň však konštatovali, že 

väčšina zo žiakov začínajúcich povinnú školskú dochádzku v nultom ročníku ju ukončila 

predčasne, v 7. alebo v 8. ročníku, najmä z dôvodov nepravidelnej dochádzky na vyučovanie, 

negovania domácej prípravy či nezáujmu rodičov podporovať ich vo vzdelávaní. Príčiny 

neprospievania žiakov podmienené školou neidentifikovali 
39

. V aktuálnom školskom roku 

boli triedy nultého ročníka zriadené v 3 zo sledovaných škôl 
40

. Evidovali v nich 

25 žiakov zo SZP, z nich 11 z MRK. Ich dokumentácia bola úplná, do ročníka boli zaradení 

na základe odporúčania CPPPaP a vykonanej diagnostiky po dovŕšení šiesteho roku veku. 

Edukačný proces, okrem 1 školy 
41

, zabezpečovali pedagogické zamestnankyne odborne 

spôsobilé na výkon pedagogickej činnosti a spĺňajúce kvalifikačné požiadavky. 

V 2 subjektoch 
42

 pôsobili v nultom ročníku aj pedagogickí asistenti. Z foriem hodnotenia 

uplatňovali klasifikáciu a v 1 ZŠ slovné hodnotenie. 

                                                 
36

 prvý stupeň predmety – SJL, ANJ, MAT, prírodoveda, prvouka, TSV; druhý stupeň predmety – SJL, SJSL, 

    MJL, ANJ, MAT, INF, FYZ, CHE, DEJ, OBN, GEG 
37

 Viď Správa o výsledku spätnej väzby riaditeľov škôl o podiele žiakov, ktorí úspešne ukončili v školskom roku        

    2018/2019 1. stupeň ZŠ, resp. 2. stupeň ZŠ a zároveň v školskom roku 2014/2015, resp. v školskom roku 

    2009/2010 navštevovali nultý roční www.ssiba.sk 
38

 ZŠ Vladimíra Mináča, 9. mája 718, Klenovec – 2 roky; ZŠ, Školská 3, Poltár – 13 rokov; ZŠ Ferenca 

 Kazinczyho s VJM – Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Mierová 45, Tornaľa – 19 rokov 
39

 Viď Správa o opatreniach zameraných na podporu menej úspešných žiakov vo vzdelávaní v ZŠ, www.ssiba.sk 
40

 ZŠ, Košické Oľšany 215; ZŠ, Školská 3, Poltár; ZŠ Ferenca Kazinczyho s VJM – Kazinczy Ferenc Magyar 

 Tanítási Nyelvű Alapiskola, Mierová 45, Tornaľa  
41

 ZŠ, Košické Oľšany 215 
42

 ZŠ, Školská 3, Poltár; ZŠ, Košické Oľšany 215 

http://www.ssiba.sk/
http://www.ssiba.sk/
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Učenie sa žiakov v nultom ročníku  

 Výchovno-vzdelávací proces bol pozorovaný na hodinách predmetov zmyslová výchova 

a základy matematických predstáv, rozvíjanie komunikačných schopností, rozvíjanie 

grafomotorických zručností a výtvarná výchova, pracovné vyučovanie (PVC). Žiaci boli 

adaptovaní na školské prostredie a režim dňa, zvládali základné hygienické, pracovné 

a samoobslužné návyky. Preukázali komunikačné spôsobilosti adekvátne veku, 

skúsenostiam a prostrediu, z ktorého pochádzali. Na podnety v ústnej i písomnej podobe 

odpovedali s porozumením, prevažne jednoduchými vetami alebo jedným slovom. Väčšina sa 

vyjadrovala po obsahovej i formálnej stránke menej kultivovane, často používali nespisovné 

výrazy. Do rozhovorov a komunikačných aktivít sa však zapájali ochotne a bezprostredne. 

Čítanému textu porozumeli a na základe stimulačných otázok dokázali identifikovať jeho 

kľúčové slová alebo jednoduchý text interpretovať. Iba málo z nich ho vedelo aj zhodnotiť 

z hľadiska významu jeho informácií pre ďalšie písomné, výtvarné či pohybové využitie. 

V škole s vyučovacím jazykom maďarským (VJM) v dôsledku menej rozvinutej aktívnej 

slovnej zásoby dokázali žiaci pracovať s textom a prezentovať osvojené poznatky iba 

s pomocou učiteľa a vhodne kladených podnetných otázok.  

 V edukácii bolo najmenej podporované rozvíjanie poznávacích kompetencií. Takmer 

všetci žiaci vedeli riešiť primerane náročné úlohy na zapamätanie a porozumenie, čo im 

umožnilo zažiť úspech a zároveň ich podnecovalo k aktivite v učení sa. Osvojené poznatky 

dokázali niektorí samostatne použiť aj v aplikačných úlohách, viacerí však len s pomocou 

učiteľa, prípadne pedagogického asistenta. S nadšením ukazovali svoje schopnosti spievať, 

recitovať alebo spontánne rozprávať o svojich zážitkoch či odpovedať na otázky učiteľa. 

Počas práce s rôznym drobným, prírodným materiálom preukázali základné pracovné 

zručnosti a návyky, ktorých osvojenie im výrazne uľahčovalo zvládať aj sebaobslužné 

činnosti. Sporadicky zadané úlohy zamerané na analýzu (na 13 % hodín) dokázali riešiť len 

jednotlivci s výraznou pomocou vyučujúceho. 
Graf č. 9 Úroveň poznávacích kompetencií v nultom ročníku  

Rozvíjanie kompetencií k celoživotnému učeniu sa bolo posilňované najmä 

povzbudzovaním, motivačným hodnotením, oceňovaním žiakov. Jednotlivci pristupovali 

k vykonávaniu frontálnych činností či k samostatnej práci zväčša zodpovedne, avšak 

uvedomiť si chyby a identifikovať ich príčiny nevedeli. V súčinnosti s vyučujúcim dokázali 

podať jednoduchú sebareflexiu svojich výkonov formuláciou krátkych viet, alebo využili 

na vyjadrenie svojich pozitívnych/negatívnych pocitov neverbálnu komunikáciu či rôzne 

symboly, obrázky. Vyváženú chválu a kritiku od učiteľa veku primerane prijímali. 

Zaraďovanie rozmanitých aktivít a činností vedúcich žiakov k vzájomnému počúvaniu sa, 

k vyjadrovaniu svojich pocitov, postojov, názorov vytváralo na hodinách vhodné podmienky 

pre rozvíjanie občianskych kompetencií. Jednotlivci sa však nedokázali sústrediť, pozorne 

počúvať vyjadrenia spolužiakov. Samostatne nevedeli obhájiť svoje vlastné pocity, názory 

a skúsenosti súvisiace s vykonávanou činnosťou. Pozitívom pri rozvíjaní sociálnych 

kompetencií bolo upriamenie žiakov na dodržiavanie dohodnutých pravidiel správania sa 

a rešpektovanie pokynov vyučujúcej. V rámci ojedinele zaradenej tímovej práce viacerí 

nepreukázali schopnosť spoločne pracovať, schopnosť vzájomne konštruktívne komunikovať. 

Menej istoty preukázali aj pri prezentovaní výsledkov práce skupiny.  

Učenie sa žiakov v nultom ročníku bolo celkovo na priemernej úrovni. 
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Graf č. 10 Úroveň sledovaných kľúčových kompetencií vo vybraných predmetoch v nultom ročníku 

 

Učenie sa žiakov v špeciálnych triedach 

Žiakov s MP vzdelávali v 4 ZŠ 
43

 v 12 špeciálnych triedach, so spojenými ročníkmi. 

Celkovo v nich evidovali 89 žiakov so ZZ, z nich 40 z MRK. Vzdelávanie žiakov na väčšine 

hodín zabezpečovali špeciálni pedagógovia, ojedinele učitelia bez kvalifikácie na vyučovanie 

v špeciálnych triedach. Priame pozorovanie edukácie sa vykonalo na hodinách predmetov 

MAT, slovenský jazyk a literatúra (SJL), VLA, PVC. Žiaci primerane svojmu ZZ 

komunikovali, vyjadrovali sa jednoslovne alebo v jednoduchých vetách, reagovali 

na podnecujúce otázky učiteľa. Nesprávne odpovede dokázali viacerí samostatne korigovať. 

Pri písomnej komunikácii potrebovali výraznejšiu pomoc a povzbudenie. Počas práce 

s textom prezentovali osvojenú techniku čítania s porozumením, pričom stupeň jej osvojenia 

závisel od rozsahu ich ZZ. Viacerí sa dokázali orientovať v prečítanom texte, vyhľadať 

kľúčové informácie a samostatne ho reprodukovať. Pri riešení ojedinele zadávaných úloh 

prostredníctvom interaktívnej tabule a pri získavaní a spracovávaní informácií z internetu mali 

niektorí z nich príležitosť preukázať aj osvojené základné digitálne zručnosti. Rozvíjanie 

poznávacích kompetencií bolo podporované podávaním učiva v logickom slede, postupne 

od jednoduchších informácií k zložitejším a s využitím vhodných metód pre vzdelávanie 

žiakov s MP (viacnásobné opakovanie, multisenzorický prístup, využitie individuálnych 

edukačných programov). Účelne použitie učebných/kompenzačných pomôcok na viacerých 

hodinách podnecovalo žiakov k aktívnemu učeniu sa. V nižších ročníkov dokázali riešiť 

úlohy na zapamätanie a porozumenie. Pri riešení aplikačných úloh a zadaní potrebovali 

výraznú pomoc učiteľa. Vo vyšších ročníkoch činnosti a úlohy prevažne vedeli vypracovať 

samostatne, prípadne si dokázali vzájomne pomáhať. Viacerým však poskytoval pomoc učiteľ 

alebo prítomný pedagogický asistent. 
Graf č. 11 Úroveň poznávacích kompetencií v špeciálnych triedach 

 
Menej dôsledne bol na vyučovacích hodinách vytváraný priestor na zaradenie 

sebareflexívnych a hodnotiacich procesov, čo znižovalo kvalitu rozvíjania kompetencií 

k celoživotnému učeniu sa. V nižších ročníkoch neprejavovali žiaci výrazný záujem 

o aktívne učenie sa, zväčša si jeho význam neuvedomovali. Každé upozornenie učiteľa 

na nesprávnu odpoveď ich zneistilo, neúspech ich demotivoval. Pri samostatnej práci boli 

málo vytrvalí a iba s problémami plnili pokyny. Vo vyšších ročníkoch ochotnejšie korigovali 

svoje nesprávne odpovede a prejavili aj výraznejší záujem o zlepšenie výkonov. Podpora 

rozvíjania občianskych kompetencií bola nesystematická a nepremyslená. Jednotlivci mali 

málo príležitostí na vyjadrovanie vlastných názorov, postojov, a tým obmedzený priestor 

na vytváranie reálnych predstáv o živote, prírode a medziľudských vzťahoch. Prezentovať 
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svoj názor, pomenovať nedostatky, určiť silné a slabé stránky, vyjadriť, čo zvládli 

a čo dosiahli, vedeli iba s výraznou pomocou učiteľa, prípadne pedagogického asistenta. 

Takmer vôbec nedokázali spolužiaka aktívne počúvať a venovať náležitú pozornosť názorom, 

ktoré vyslovil. V dôsledku uplatňovania metód a foriem práce, ktoré nie vždy smerovali 

k aktívnemu činnostnému učeniu sa a ojedinelého zaraďovania foriem skupinovej práce, mali 

žiaci málo príležitostí rozvíjať svoje sociálne zručnosti. Vo vyšších ročníkoch, počas 

rovesníckeho učenia vo dvojiciach sa vzájomne rešpektovali, boli k sebe tolerantní 

(neprekrikovali sa), preberali zodpovednosť za plnenie svojich úloh, snažili sa podať dobrý 

výkon. Výsledky vlastnej činnosti dokázali prezentovať pred spolužiakmi, avšak možnosť 

argumentovať, zdôvodniť ich správnosť nedostali.  

Učenie sa žiakov v špeciálnych triedach bolo celkovo na priemernej úrovni. 
Graf č. 12 Úroveň sledovaných kľúčových kompetencií vo vybraných predmetoch v špeciálnych 

triedach 

 

Učenie sa žiakov v primárnom vzdelávaní  
 V 294 triedach evidovali celkovo 5 345 žiakov, z nich 509 žiakov so ŠVVP (280 so ZZ, 

218 zo SZP a 2 nadaní) a 244 z MRK. V 15 triedach so spojenými ročníkmi sa vzdelávalo 

159 žiakov (4 so ZZ a 25 zo SZP). Formou integrácie sa vzdelávalo 215 žiakov so ZZ 

(s vývinovými poruchami učenia, aktivity a pozornosti a s MP). Výchovno-vzdelávací proces 

bol pozorovaný na hodinách predmetov SJL, slovenský jazyk a slovenská literatúra (SJSL), 

ANJ, maďarský jazyk a literatúra (MJL), MAT, PDA, prvouka, VLA, HUV a  TSV. 

 Žiaci mali dostatok príležitostí preukázať osvojené spôsobilosti v ústnom a písomnom 

vyjadrovaní, ovládanie a používanie spisovnej podoby jazyka i uplatňovanie odbornej 

terminológie v navodených komunikačných situáciách. Ojedinele, najmä v nižších ročníkoch, 

sa prejavili v ich ústnom i písomnom prejave nedostatky v dôsledku málo rozvinutej aktívnej 

slovnej zásoby. Odpovedali stroho, jednoslovne, používali slang, nárečie. Vyučujúci im nie 

vždy poskytovali dostatok priestoru na premyslenie odpovede, často sa uspokojili s ich 

jednoslovnou odpoveďou. V školách s VJM v dôsledku absencie komunikatívneho princípu 

vyučovania jazyka (SJSL, ANJ, MJL) nemali žiaci možnosť súvisle sa vyjadrovať 

pri jazykových hrách, v reálnych situáciách a odpovedať na otázky modelovými vetami 

pri opakovaní učiva. Pri práci s rôznymi druhmi súvislého textu porozumeli jeho obsahu, 

dokázali v ňom vyhľadávať základné informácie. Údaje z tabuliek, grafov, obrázkov vedeli 

identifikovať, spájať a údaje z počutého textu dekódovať. Zodpovedajúce analytické 

a interpretačné zručnosti ukázali aj pri tvorbe osnovy textu. Na väčšine (63 %) 

z pozorovaných hodín však nedostali príležitosť posúdiť text alebo význam získaných 

informácií, či vyjadriť sa k ich ďalšiemu využitiu. Preukázať osvojené komunikačné 

zručnosti v oblasti používania digitálnych technológií pri získavaní nových informácií a ich 

spracovaní mohli žiaci iba na 35 % sledovaných hodín. Najmenej možností pracovať s IKT 

mali na hodinách SJSL –13 %, MAT – 24 % a SJL – 34 %. Rozvíjanie komunikačných 

kompetencií žiakov bolo najviac podporované na predmetoch PDA (80,6 %), VLA (77,7 %), 

najmenej na hodinách SJSL (53 %). V oblasti rozvíjania poznávacích kompetencií 

preukázala prevažná väčšina žiakov schopnosť reprodukovať najmä osvojené fakty, pojmy, 

definície. Porozumeli obsahu učiva, čo sa potvrdilo pri riešení úloh vyžadujúcich reprodukciu 

zapamätaných poznatkov alebo ich vyjadrenia v inej podobe, či vlastnými slovami 
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(92 % hodín). Dokázali samostatne alebo v interakcii s vyučujúcim úspešne používať už 

osvojené poznatky aj pri riešení aplikačných úloh, pri vysvetľovaní pojmov, javov alebo 

v hrových činnostiach simulujúcich reálne situácie zo života (84 % hodín). Úlohy vyžadujúce 

analýzu riešili prevažne s pomocou učiteľa, iba menej z nich prejavilo schopnosť hľadať 

súvislosti medzi informáciami a porovnávať vzťahy medzi nimi (61 % hodín). Otázky a úlohy 

zamerané na hodnotenie mali možnosť riešiť iba na necelej tretine hodín, viacerí však 

z dôvodu jej zlej formulácie, alebo poskytnutia neúplných informácií nedokázali vyjadriť 

či odôvodniť svoj úsudok. S ojedinele zadávanými úlohami orientovanými na rozvíjanie 

schopnosti integrovať informácie, uvažovať o nich, vyslovovať hypotézy nedokázali žiaci 

samostatne, potrebovali pomoc učiteľa. Aktívne prejaviť učebný potenciál a tvorivosť 

jednotlivcov limitovalo uplatňovanie málo efektívnych metód a foriem práce, ktoré ich 

nestimulovali k činnostnému učeniu sa. Nedostatočným diferencovaním zadávaných úloh 

a činností z hľadiska náročnosti a kvantity nezabezpečili vyučujúci optimálnu učebnú záťaž 

zohľadňujúcu individuálne schopnosti a možnosti každého jednotlivca. Najmä integrovaní 

žiaci so ZZ iba ojedinele zažívali pri riešení úloh a vykonávaní činností úspech, čo oslabovalo 

ich záujem o učenie.  
Graf č. 13 Úroveň poznávacích kompetencií v primárnom vzdelávaní 

 
Rozvoj kompetencií k celoživotnému učeniu sa nebol v požadovanej miere stimulovaný 

vytváraním priestoru na formovanie hodnotiacich a sebahodnotiacich zručností žiakov. 

V dôsledku tradičného vyučovania svoju autonómnosť a iniciatívnosť mohli preukázať iba 

na 46 % hodín. Učitelia neposkytovali jednotlivcom slobodnú voľbu pri výbere činností 

a riešení úloh, prevažne usmerňovali prácu každého žiaka zadávaním presných a jasných 

pokynov. Tí samostatne alebo v skupine vykonávali činnosti a riešili úlohy, zriedka však 

prichádzali s originálnymi nápadmi a postupmi, väčšinou analogicky využívali pedagógom 

prezentované spôsoby práce. Pri hodnotení kvality výkonu jednotlivcov vyučujúci optimálne 

kombinovali chválu, povzbudenie a kritiku. S podporou poskytovanej spätnej väzby 

o získaných vedomostiach i nadobudnutých praktických zručnostiach si niektorí žiaci 

uvedomovali, identifikovali a korigovali chyby. Na väčšine hodín však neboli cielene 

ku konštruktívnej práci s chybou (66 % hodín) vedení. Iba na menej ako polovici hodín 

(44 % hodín) dokázali niektorí určiť svoje silné/slabé stránky a vyjadriť možnosti smerujúce 

k zlepšeniu sa v učení. Viacerí prejavili nesmelosť a nedokázali svoj učebný výkon posúdiť. 

Ojedinelé vytváranie príležitostí na vyjadrenie hodnotových postojov žiakov a nie vždy 

poskytnutý priestor na zdôvodňovanie, obhajovanie a argumentáciu neumožňovali primerane 

rozvíjať ich občianske kompetencie. Do vzájomných hodnotiacich konfrontácií mali 

možnosť vstupovať žiaci celkovo iba na 43 % hodín (najmenej na SJSL, MJL, HUV, ANJ, 

TSV), nedokázali sa však aktívne počúvať a v diskusii rešpektovať odlišné stanovisko 

spolužiaka. Stanovené pravidlá správania jednotlivci prevažne dodržiavali. V komunikácii 

so spolužiakmi aj s vyučujúcimi boli ústretoví. Rozvíjať svoje sociálne kompetencie 

prostredníctvom kooperatívnych organizačných foriem vyučovania mohli iba na polovici 

zo sledovaných hodín. Pri tímovej práci preberali osobnú zodpovednosť za plnenie 

pridelených úloh a vzájomne si pomáhali. Výsledky spoločnej činnosti vedeli prezentovať, 

ale zdôvodniť ich už samostatne nedokázali. Na hodinách MAT, MJL, SJSL, HUV dosiahlo 

rozvíjanie sociálnych kompetencií málo vyhovujúcu úroveň. 

Učenie sa žiakov v primárnom vzdelávaní bolo na priemernej úrovni. 
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Graf č. 14 Úroveň sledovaných kľúčových kompetencií v kontrolovaných predmetoch v primárnom 

vzdelávaní 

 

Učenie sa žiakov v nižšom strednom vzdelávaní  
 V 272 triedach evidovali celkovo 5 339 žiakov, z nich 509 so ŠVVP (285 so ZZ, 

119 žiakov zo SZP a 95 nadaných) a 188 z MRK. V 5 triedach sa vzdelávalo 94 žiakov 

so športovým nadaním a v bežných triedach formou školskej integrácie 560 žiakov so ZZ, 

z nich 71 z MRK. Výchovno-vzdelávací proces bol pozorovaný na hodinách predmetov SJL, 

SJSL, MJL, ANJ, ruský jazyk (RUJ), MAT, INF, FYZ, CHE, BIO, geografia (GEG), dejepis 

(DEJ), OBN, ETV, HUV, TSV, VYV, THD.  

Väčšina žiakov disponovala primeranými komunikačnými spôsobilosťami. Pri výmene 

informácií s vyučujúcimi i vo vzájomnej komunikácii sa vyjadrovali pohotovo a spisovne 

správne s použitím odbornej terminológie. Menšia časť z nich nedisponovala dostatočne 

rozvinutou a kultivovanou slovnou zásobou, čo sa prejavilo v strohých, často v jednoslovných 

odpovediach. Problémy mali najmä s vecným interpretovaním získaných informácií 

v logickom slede. Pri práci s printovým, auditívnym, súvislým i nesúvislým textom dokázali 

viacerí vyhľadať explicitné a implicitné informácie, identifikovať kľúčové slová a myšlienky. 

Takmer na tretine hodín nemali možnosť obsahovo i formálne texty analyzovať. Iba zriedka 

dostali príležitosť na hodnotenie textu, na vyvodzovanie záverov a vyslovenie hypotéz. 

Zmysluplne získavať a vymieňať si informácie prostredníctvom výukových programov či 

internetu mali možnosť iba na 25 % hodín. Komunikačné kompetencie boli v edukácii 

rozvíjané na priemernej úrovni takmer na  všetkých sledovaných predmetoch, málo 

vyhovujúca úroveň ich rozvíjania bola na hodinách SJSL. Rozvíjanie poznávacích 

kompetencií malo nízku úroveň, málo vyhovujúcu na predmetoch RUJ, ANJ, DEJ, FYZ, 

CHE, HUV, MJL, OBN, SJL a na SJSL nevyhovujúcu. Iba na necelej polovici zo sledovaných 

hodín boli integrovaným žiakom so ŠVVP poskytované podporné stimuly individualizovaním 

ich učebných postupov, diferencovaním činností úlohami s rozdielnou náročnosťou, 

rešpektovaním ich pomalšieho pracovného tempa. Učiteľmi boli stimulované kompetencie 

najmä na úrovni zapamätania, porozumenia, menej na úrovni aplikácie. Prevažná časť žiakov 

správne reprodukovala osvojené učivo, naučené pojmy a poučky. Vedeli riešiť úlohy 

na zapamätanie a porozumenie v rôznych doplňovacích cvičeniach, odlíšiť podstatné 

informácie od nepodstatných. Na podnetné otvorené otázky pohotovo reagovali, 
Graf č. 15 Úroveň poznávacích kompetencií v nižšom strednom vzdelávaní 

 

vlastnými slovami dokázali vysvetliť neznáme pojmy. Osvojené vedomosti a skúsenosti 

s menšími nedostatkami uplatňovali v neznámej situácii či v jednoduchých i náročnejších 

aplikačných úlohách. Ojedinele vypracovali jednotlivci samostatne aj zadané analytické 
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úlohy. Učiteľmi časté preferovanie výkladovej vyučovacej metódy na úkor objavovania, 

experimentovania, minimálna frekvencia zadávania úloh na hodnotenie a tvorivosť 

a ojedinelé uplatňovanie efektívnych stratégií vyučovania znižovalo aktivitu žiakov 

a neprispievalo k rozvoju ich vyšších myšlienkových procesov.  

Kompetencie k celoživotnému učeniu sa boli na hodinách rozvíjané v obmedzenej miere. 

Žiaci počas individuálnej práce pri riešení teoretických alebo praktických úloh boli sústredení, 

samostatní. Pri ojedinele zadávanej skupinovej činnosti vzájomne spolupracovali, vymieňali 

si poznatky. Vlastnú iniciatívu výrazne neprejavovali, s novými riešeniami či nápadmi 

prichádzali iba ojedinele. Niektorí sa neisto vyjadrovali, boli pasívnymi prijímateľmi 

informácií bez zaangažovanosti a osobnej potreby sebarealizácie. Pri konfrontácii 

s výsledkami spolužiakov zostal proces identifikácie chyby často bez spätnej väzby 

a zdôvodnenia správneho výsledku. Niektorí mali problém uvedomiť si chybné 

vyjadrenie/konanie, či identifikovať jeho príčinu, ďalších rady a kritika vlastných výkonov 

nezaujímala, v ich reakcii sa prejavila aj apatia. Jednotlivci nedostali možnosť porovnať sa, 

posúdiť svoje napredovanie v učení, alebo reagovať na hodnotiace výroky spolužiakov. 

Nedostatočná stimulácia zo strany pedagógov spôsobila, že len necelá tretina žiakov dokázala 

stručne primerane a objektívne posúdiť svoj výkon alebo spolužiakov pokrok v učení. 

Ostatným chýbala schopnosť zdôvodnenia, argumentácie. K efektivite učenia sa žiakov nie 

vždy prispievali aj uplatnené formy hodnotenia. Často absentovalo zdôvodnenie klasifikácie 

alebo naznačenie možností zlepšenia. Rozvíjanie kompetencií k celoživotnému učeniu sa 

dosiahlo na hodinách sledovaných predmetov priemernú úroveň, na nevyhovujúcej úrovni 

bolo na hodinách SJSL, MJL a na málo vyhovujúcej úrovni na HUV. Pomerne málo 

pozornosti venovali vyučujúci aj oblasti rozvíjania občianskych kompetencií. Cielenejšie 

boli podporované iba na hodinách ETV, OBN, FYZ a CHE, THD. Viacerí žiaci pohotovo 

a so záujmom vyjadrovali počas motivačného či neformálneho rozhovoru svoje názory, 

sformulovali vlastné stanoviská na učebnú, aktuálnu spoločenskú tému alebo situáciu v triede. 

V navodenej diskusii o rozdielnych postojoch, názoroch zvyčajne iba niektorí dokázali svoje 

vyjadrenia obhájiť, dôsledkom čoho bola diskusia málo podnetná, neumožnila žiakom 

vzájomne posudzovať a následne korigovať stanoviská. Rozvíjanie občianskych kompetencií 

dosiahlo málo vyhovujúcu úroveň na hodinách predmetov ANJ, SJL a nevyhovujúcu úroveň 

HUV, SJSL MJL. Žiaci neboli vedení k zdôvodňovaniu a obhajobe vlastných hodnotových 

stanovísk a k posudzovaniu iných. V oblasti podpory sociálnych kompetencií prevažovala 

najmä schopnosť jednotlivcov samostatne, individuálne pracovať a prebrať zodpovednosť 

za svoju prácu. Iba na štvrtine vyučovacích hodín mali príležitosť pracovať vo dvojiciach 

alebo v skupinách. Títo žiaci zväčša akceptovali dohodnuté pravidlá skupinovej práce, 

spolupracovali, pri vzájomnej interakcii či diskusii dodržiavali komunikačné konvencie. 

Výsledky dokázali prezentovať, argumentačne podložiť. Niektorí sa však k poskytnutej 

možnosti pracovať v skupine stavali pasívne, úlohy v stanovenom čase nesplnili a následne 

nedostali ani príležitosť výsledky prezentovať. Na hodinách DEJ, ETV, GEG, HUV, MAT, 

OBN, SJL dosiahlo rozvíjanie sociálnych kompetencií málo vyhovujúcu úroveň a na SJSL 

a RUJ nevyhovujúcu. Ich rozvoj oslabovalo uprednostňovanie frontálnych foriem práce 

s dominantným postavením učiteľa, nevedenie žiakov k uvedomelej participácii 

na spoločných úlohách, k zodpovednosti za plnenie úloh a obhájenie výsledného riešenia. 

Učenie sa žiakov v nižšom strednom vzdelávaní bolo na priemernej úrovni. 
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Graf č. 16 Úroveň sledovaných kľúčových kompetencií v kontrolovaných predmetoch v nižšom 

strednom vzdelávaní 

 
Závery 

 Počas komplexnej inšpekcie boli v hodnotených ZŠ identifikované viaceré skutočnosti, 

ktoré výrazne negatívne ovplyvňovali prebiehajúce procesy a javy v riadení škôl, 

v zabezpečení podmienok výchovy a vzdelávania i v edukačnom procese. Vo viac ako 

polovici subjektov sa výchova a vzdelávanie neuskutočňovali v súlade so ŠVP 

prostredníctvom vypracovaných ŠkVP. Plnenie nie vždy reálne stanovených strategických 

cieľov výchovy a vzdelávania oslabovalo menej dôsledné vyhotovenie UP a rozpracovanie 

UO, nezačlenenie niektorej z prierezových tém do obsahu jednotlivých predmetov, či 

nedostatočné zapracovanie NŠFG. V časti subjektov absentovalo vymedzenie špecifických 

podmienok vzdelávania žiakov so ZZ, zo SZP a z MRK, čo sa následne negatívne prejavilo 

v edukácii nižšou mierou uplatňovania vhodných pedagogických intervencií. Školy naďalej 

evidovali nedostatočný počet odborných zamestnancov (školský logopéd, školský psychológ, 

sociálny pedagóg, pedagogický asistent alebo osobný asistent žiaka) pre vytvorenie 

inkluzívneho tímu v záujme poskytovania starostlivosti ohrozeným skupinám žiakov. Úroveň 

pedagogického riadenia výrazne oslabovala absencia plánovania a stratégie vnútorného 

systému kontroly a hodnotenia. Riaditelia prevažne neanalyzovali výsledky kontrolnej 

činnosti, nevenovali pozornosť prijímaniu opatrení a kontrole ich plnenia. Systém kontroly 

a hodnotenia žiakov nezohľadňoval (v tretine ZŠ) vekové a individuálne osobitosti 

jednotlivcov, neprihliadal na ich mentálne, psychické i fyzické špecifiká. Nedostatky 

vykazoval aj systém kontroly a hodnotenia PZ (v štvrtine ZŠ), cielene neviedol pedagógov 

k zvyšovaniu si profesijných kompetencií, absentovalo stanovenie kritérií na posúdenie miery 

uplatňovania nových poznatkov v edukácii. Procesom autoevalvácie, strategickému 

plánovaniu postupného zvyšovania kvality výchovy a vzdelávania či procesov riadenia školy 

sa systematicky a cielene nevenovali. Kvalitu pedagogického riadenia (v polovici ZŠ) 

znižovala aj formálna činnosť metodických orgánov, ktoré v nedostatočnej miere 

identifikovali nedostatky v edukácii, nie vždy navrhovali adekvátne opatrenia a optimálne 

pedagogické stratégie vedúce k znižovaniu školského neúspechu žiakov. Negatívnym sa 

v oblasti formovania priaznivej klímy a kultúry javilo málo premyslené budovanie 

pozitívnych vzájomných vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi, v žiackych triednych kolektívoch, 

v pedagogických kolektívoch a partnerských vzťahov so zákonnými zástupcami žiakov. Tieto 

menej priaznivé skutočnosti vyplynuli aj zo zistení z dotazníkov. Odpovede PZ v 10 % ZŠ 

potvrdili uzavretú klímu a podľa žiakov 8. a 9. ročníka vytváranie priaznivej atmosféry 

vyučovania v 63 % škôl oslaboval najmä menej ústretový vzájomný vzťah medzi učiteľmi 

a žiakmi. Kriticky vnímali najmä nezáujem viacerých pedagógov o formovanie ich osobnosti 

cez spoznávanie vnútorného sveta, názorov, postojov, hodnôt každého jednotlivca. 

Nekomplexné zabezpečovanie služieb výchovného poradenstva a prevencie, nízka miera 

kooperácie jeho jednotlivých zložiek mala negatívny dopad na plnenie poradenskej, 

informačnej a metodickej pomoci žiakom, pedagógom i zákonným zástupcom. V oblasti 

výchovného poradenstva sa javila málo účinná pomoc pri riešení výchovných problémov, 

eliminovaní neúspechov v učení sa jednotlivcov, vrátane žiakov z rizikových skupín a pomoc 

pri formovaní ústretových vzťahov v triednych kolektívoch. V oblasti kariérového 
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poradenstva sa systémové nedostatky prejavili v projektovaní poradenskej činnosti, 

v zabezpečovaní diagnostiky profesionálnej orientácie a individuálnych konzultácií žiakom 

a ich zákonným zástupcom. Ani primárna prevencia nebola (vo viac ako polovici škôl) 

optimálne zabezpečená, komplexná a podporovaná kontinuálnym uplatňovaním výchovných, 

psychologických a psychoterapeutických metód. Koordinátormi prijaté opatrenia nezaisťovali 

vždy dôsledné predchádzanie a znižovanie výskytu rizikového správania. Výsledky dotazníka 

týkajúceho sa bezpečnosti školského prostredia potvrdili výskyt šikanovania takmer v každej 

škole a poukázali na skutočnosť, že aktivity spojené s prevenciou sociálno-patologických 

javov a s monitorovaním správania sa žiakov nevykazovali náležitý pozitívny účinok. 

Nezaistenie primeraných personálnych, priestorových, materiálno-technických 

podmienok výchovy a vzdelávania a podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany 

zdravia oslabovalo (v pätine subjektov) plnenie cieľov stanovených v ŠkVP. Ovplyvňovalo 

najmä organizáciu a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu. Odbornosť vyučovania 

vo viacerých subjektoch v niektorých predmetoch bola 0 %-ná (v nultom ročníku, 

v špeciálnych triedach, v primárnom i v nižšom strednom vzdelávaní), čo sa prejavilo 

v nedostatočnom komplexnom rozvíjaní poznávacích, občianskych, sociálnych kompetencií 

žiakov, v rozvíjaní ich digitálnych zručností, v nadobúdaní pracovných návykov či 

manuálnych zručností. Vo vzťahu k obsahu vyučovania jednotlivých predmetov (v pätine 

subjektov) absentovalo zriadenie telocviční, odborných učební alebo vybavenie štandardnými 

učebnými pomôckami. Potenciál materiálno-technického vybavenia učitelia na vyučovaní 

nie vždy dokázali primerane využiť. Nastavený systém bezpečnosti a ochrany zdravia, 

preventívnych opatrení zameraných na predchádzanie a znižovanie výskytu rizikového 

správania žiakov vykazoval viaceré nedostatky. Vyhotovené školské poriadky nie vždy 

obsahovali zákonom stanovené náležitosti. Absencia monitorovania zmien v správaní žiakov, 

prijímania konkrétnych opatrení, ktorých účinnosť nebola sledovaná a vyhodnocovaná 

výrazne znižovala elimináciu šikanovania a výchovných problémov jednotlivcov. Odpovede 

členov ŽŠR v dotazníku poukázali na ich nedostatočnú participáciu na procesoch 

ovplyvňujúcich život školy, na ich nízku zaangažovanosť pri riešení výchovných problémov 

spolužiakov. Žiaci 6. a 7. ročníka potvrdili svojimi odpoveďami prítomnosť šikanovania 

v každej zo sledovaných škôl. Takmer 15 %, čo predstavuje každého siedmeho žiaka, bolo 

obeťou šikanovania. Priebeh výchovy a vzdelávania v nultom ročníku, v špeciálnych triedach, 

v primárnom a v nižšom strednom vzdelávaní napriek celkovo priemernej úrovni oslabovalo 

nedostatočné venovanie pozornosti premyslenému a sústavnému rozvíjaniu kĺúčových 

spôsobilostí žiakov. Vyučujúci uplatňovali intervencie podporujúce formovanie pozitívnych 

vzťahov v triednych kolektívoch, vytvárali príjemnú pracovnú atmosféru vyučovania. Avšak 

len na polovici zo sledovaných hodín poskytovali jednotlivcom také stimuly, ktoré by 

podporovali rozvoj ich individuálneho potenciálu, optimalizovali učebnú záťaž začlenených 

žiakov s ohľadom na individuálne danosti a potreby žiakov zo SZP, z MRK, prihliadali 

na rozdiely v štýle práce ostatných žiakov. Často z dôvodu neposkytnutia primeraného 

časového priestoru na uvažovanie, tolerovali neúplné, jednoduché, jednoslovné odpovede. 

V edukácii bolo výrazne poddimenzované rozvíjanie poznávacích kompetencií zriedkavým 

zadávaním problémových, divergentných, tvorivých úloh stimulujúcich rozvíjanie 

metakognitívnych procesov. Žiaci mali málo príležitostí aktívne a slobodne bez zábran 

diskutovať. Negatívnym sa javilo ojedinelé využívanie zážitkového učenia založeného 

na priamych skúsenostiach žiakov, zaraďovanie bádateľských aktivít, experimentovanie 

najmä na hodinách prírodovedného zamerania. Procesy rozvíjania kompetencií 

k celoživotnému učeniu boli oslabené nedostatočným vytváraním priestoru na sebareflexiu 

a posúdenie výkonov spolužiakov. Systematickej podpore občianskych a sociálnych 

kompetencií bránilo uplatňovanie frontálneho vyučovania s dominantným verbálnym 

postavením učiteľa a menej časté zaraďovanie skupinovej práce či partnerského učenia. 
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Na získavanie a uplatňovanie základných sociálnych zručností prejavujúcich 

sa prezentovaním názorov, postojov, pocitov a vzájomným rešpektovaním vytvárali vyučujúci 

relatívne málo príležitostí. V edukačnom procese zaostávalo aj rozvíjanie kompetencií 

v oblasti práce s digitálnymi technológiami aj napriek tomu, že školy disponovali ich 

dostatočným množstvom. Na základe zistení uvedených v správe k faktorom negatívne 

ovplyvňujúcim úroveň procesov pedagogického riadenia, edukácie a zavádzania inklúzie –

 vytváranie podmienok výchovy a vzdelávania pre každého žiaka, vrátane rizikových skupín, 

prináleží najmä absencia autoevalvácie t. j. plánovaná, cielená a premyslená stratégia 

skvalitňovania procesov prebiehajúcich na všetkých úrovniach a vo všetkých oblastiach života 

školy. Táto skutočnosť sa výrazne prejavila v nízkej motivácii pedagógov profesijne rásť 

a implementovať inovatívne inkluzívne prvky do vyučovania. Nápomocná im nebola ani 

ponuka školení či aktivít vzdelávajúcich inštitúcií, ktoré buď úplne chýbali (inovačné) alebo 

ich tradičný obsah, forma a spôsoby (teória, bez praktických ukážok) boli málo inšpiratívne. 

Absentovala ponuka školení pedagogických kolektívov zameraných najmä na praktickú 

pomoc pri riešení problémov, s ktorými sa v praxi stretávali či dištančné formy vzdelávania.  

 

Výrazne pozitívne zistenia  

 vytváranie príležitostí k napĺňaniu záľub a potrieb žiakov prostredníctvom ponuky 

záujmových útvarov, mimoškolských aktivít, súťaží a predmetových olympiád  

Oblasti vyžadujúce zlepšenie 

 uskutočňovanie výchovy a vzdelávania v súlade so ŠVP prostredníctvom vypracovaných 

ŠkVP a zabezpečenie plnenia stanovených vlastných špecifických cieľov  

 zacielenie pozornosti na zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacej činnosti školy 

prostredníctvom autoevalvácie  

 zacielenie pozornosti na úpravu podmienok výchovy a vzdelávania žiakov so ZZ, zo SZP 

a z MRK  

- vytváranie podmienok pre pôsobenie odborného inkluzívneho tímu s cieľom 

uplatňovania inkluzívneho vzdelávania 

- dôsledné uplatňovanie IVP pre začlenených žiakov a kompenzačných programov 

pre žiakov zo SZP, z MRK 

 vypracovanie strategického plánu výchovného poradenstva a prevencie, v záujme účinnej 

participácie všetkých jeho zložiek 

- poskytovanie výchovného poradenstva cielene zameraného na prácu so všetkými 

žiakmi, na odstraňovanie ich neúspechov vo vzdelávaní, na vytváranie vzájomne 

optimálnych vzťahov v triednych kolektívoch i medzi učiteľmi a žiakmi  

- vypracovanie samostatnej vízie a stratégie kariérového poradenstva a poskytovanie 

pomoci jednotlivcom pri stanovovaní realistických vzdelávacích a profesionálnych 

cieľov a podpory žiakom, ktorým vo zvýšenej miere hrozí riziko predčasného 

ukončenia školskej dochádzky 

- vypracovanie a poskytovanie komplexného systému preventívnych opatrení 

zameraných na predchádzanie a znižovanie výskytu rizikového správania žiakov, 

na identifikovanie príznakov šikanovania  

 zabezpečenie odbornosti vyučovania na prvom stupni v predmete INF a na druhom stupni 

v predmetoch INF, OBN, FYZ, THD, ETV 

 stimulovanie PZ k zvyšovaniu si svojich odborných kompetencií  

 participovanie MO na riadiacich procesoch školy; vypracovanie a realizovanie systému 

riešenia problematiky menej úspešných žiakov vo vzdelávaní; eliminovanie negatívneho 

vplyvu vzdelávacích bariér žiakov z rizikových skupín  

 rozvíjanie kľúčových kompetencií  
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- zameranie na rozvoj vyšších myšlienkových procesov, rozvíjanie kritického 

a hodnotiaceho myslenia žiakov 

- uplatňovanie efektívnych stratégií vyučovania smerujúcich k podpore ich rozvoja  

- podnecovanie žiakov k preberaniu zodpovednosti za vlastné učenie sa, k slobodnej 

diskusii 

 optimalizovanie učebnej záťaže s ohľadom na individuálne danosti a potreby každého 

žiaka  

 vytváranie podnetného prostredia a kultúry školy 

- poskytovanie aktivít významne ovplyvňujúcich osobnostný rozvoj žiakov 

- prispôsobovanie vzdelávacieho prostredia ohrozeným skupinám žiakov 

- nadväzovanie kontaktov so zamestnancami komunitných centier 

- budovanie partnerských vzťahov so zákonnými zástupcami s dôrazom na posilňovanie 

vzájomnej dôvery a spolupráce  

 vyhotovenie systému premyslenej a transparentnej vnútornej kontroly a hodnotenia 

zameranej na všetky oblasti výchovno-vzdelávacej činnosti 

 zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia  

- podporovanie participácie žiakov na tvorbe školského poriadku 

- ustanovenie žiackej školskej rady a participovanie jej členov pri riešení výchovných 

problémov spolužiakov  

 zabezpečenie priestorových a materiálno technických podmienok  

- vybudovanie základných učebných priestorov, odborných učební a ich materiálno-

technického vybavenia 

- vybudovanie bezbariérových priestorov 

Opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov  

 ŠŠI na základe vykonaných inšpekcií a ich zistení, s ohľadom na závažnosť nedostatkov 

a porušení všeobecne záväzných právnych a rezortných predpisov uplatnila odporúčania, 

uložila opatrenia alebo riaditeľom kontrolovaných subjektov uložila prijať opatrenia s cieľom 

skvalitniť úroveň pedagogického riadenia, podmienky výchovy a vzdelávania a výchovno-

vzdelávací proces. Zriaďovatelia 3 subjektov 
44

 boli upozornení na celkovo málo vyhovujúcu 

úroveň výchovy a vzdelávania a zriaďovateľ ďalšej školy 
45

 na nezabezpečenie odbornosti 

vyučovania.  

 

Odporúčania a podnety 

Riaditeľom škôl 

 venovať pozornosť komplexnému vyhotoveniu ŠkVP; stanoveniu cieľov výchovy 

a vzdelávania v súlade s personálnymi, priestorovými a materiálno-technickými 

podmienkami školy a s ohľadom na sociálne, kultúrne a jazykové špecifiká 

vzdelávaných žiakov; spracovaniu učebných plánov a rozpracovaniu učebných osnov 

v súlade s príslušnými vzdelávacími štandardami  

 vykonávať autoevalváciu školy; výstupy vyhodnocovať a využiť ako základné prvky 

pre plánovanie riadenia školy, skvalitňovanie procesov výchovy a vzdelávania 

 cielene vytvárať podmienky pre zavádzanie inkluzívneho vzdelávania a pre pôsobenie 

odborného inkluzívneho tímu  

 zefektívniť systém poskytovania výchovného poradenstva a prevencie; 

zaistiť vzájomné obsahové prepojenie a kooperáciu všetkých jeho zložiek  

 vypracovať samostatný strategický plán výchovného poradcu cielene zameraného 

na pomoc pri riešení výchovných problémov, eliminovaní neúspechov v učení sa 

                                                 
44

 ZŠ sv. Michala, Školská 1, Spišské Tomášovce; ZŠ, J. Záborského 7, Pozdišovce; ZŠ s MŠ, Porúbka 20 
45

 ZŠ, Košické Oľšany 215 
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jednotlivcov, vrátane žiakov z rizikových skupín a pomoc pri formovaní ústretových 

vzťahov v triednych kolektívoch 

 vyhotoviť samostatný plán kariérového poradenstva s osobitným zreteľom na jeho 

permanentnú a cielene zabezpečenú realizáciu už od ročníkov primárneho 

vzdelávania; poskytovať podporu a pomoc žiakom pri voľbe ďalšieho štúdia 

a identifikovať špecifiká kariérového vývinu žiakov so ZZ, zo SZP, z MRK 

 využívať rôznorodé diagnostické nástroje monitorovania sociálno-patologických 

javov, uplatňovať metódy a formy smerujúce k ich prevencii; realizovať celoplošný 

monitoring zameraný a odhaľovanie negatívnych javov v správaní sa žiakov 

a príznakov šikanovania s cieľom prijímať účinné opatrenia na ich elimináciu 

 zabezpečiť odbornosť vyučovania na prvom stupni v predmete informatika 

a na druhom stupni v predmetoch informatika, občianska náuka, fyzika, technika, 

etická výchova 

 využívať odbornú pomoc poradných orgánov pri dosahovaní jednotného postupu školy 

v oblasti riadenia výchovy a vzdelávania, delegovaním kompetencií podporiť ich 

kontrolnú a vzdelávaciu funkciu  

 podnecovať metodické orgány k analýze vyučovacích výsledkov žiakov; 

k implementácii pedagogických inovácií v edukácii; prijímať konkrétne opatrenia 

na zníženie počtu menej úspešných žiakov vo vzdelávaní, kontrolovať plnenie 

a vyhodnocovať ich účinnosť  

 podporovať v edukácii cielené a systematické rozvíjanie kľúčových kompetencií; 

rozvíjanie kritického a hodnotiaceho myslenia žiakov; sledovať rozvoj ich 

argumentačných schopností a zručností pri vyjadrovaní názorov a postojov; vytvárať 

príležitosti na sebahodnotenie a hodnotenie výkonov spolužiakov; poskytovať priestor 

na slobodné myslenie, vyjadrovanie a príležitosť na otvorený, kritický dialóg 

 vytvárať podnetnú a podporujúcu klímu a kultúru školy vypracovaním súboru hodnôt 

rešpektujúcich individualitu žiakov bez ohľadu na ich odlišnosti, podporujúcich 

bezpečné a podnetné prostredie pre každého žiaka, podporovať vytváranie pozitívnych 

vzájomných vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi, s cieľom poskytovať im pocit istoty, 

fyzického i psychického bezpečia  

 podnecovať pedagógov k cieľavedomejšiemu spoznávaniu osobnosti žiaka, jeho záľub 

a spôsobu trávenia voľného času v záujme formovania vývinu jeho osobnosti 

 zabezpečiť systematický profesijný rozvoj a vzdelávanie pedagogických 

zamestnancov; ročný plán vzdelávania zosúladiť so stanovenými cieľmi školy, 

zamerať ho na inovácie vo vyučovaní, na uplatňovanie efektívnych stratégií 

vyučovacieho procesu a na využívanie hodnotenia výkonu žiakov ako významnej 

spätnej väzby 

 v spolupráci s metodickými orgánmi podnecovať pedagógov k výmene skúseností 

a príkladov dobrej praxe s cieľom permanentného uplatňovania získaných vedomostí 

a zručností pri výchove a vzdelávaní  

 zefektívniť systém vnútornej školskej kontroly zovšeobecňovaním kontrolných zistení, 

a ich využívaním v ďalšej riadiacej práci  

 systematicky monitorovať a hodnotiť kvalitu výchovy a vzdelávania; orientovať 

kontrolnú činnosť na cielené podporovanie využívania efektívnych stratégií učenia sa 

pri rozvíjaní kľúčových kompetencií žiakov, na optimalizáciu učebnej záťaže každého 

žiaka s ohľadom na jeho individuálne schopnosti a potreby, na zaraďovanie 

kooperatívnych foriem práce  
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 zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia komplexným zapracovaním práv a povinností 

žiakov, zákonných zástupcov do školského poriadku, vytváraním vzájomne 

optimálnych vzťahov medzi všetkými aktérmi vzdelávania  

 viesť žiakov k účasti na kreovaní a činnosti žiackej školskej rady 

 systematicky budovať partnerské vzťahy so zákonnými zástupcami s dôrazom 

na posilňovanie vzájomnej dôvery a spolupráce  

 dobudovať v spolupráci so zriaďovateľmi základné učebné priestory, materiálno-

technické vybavenie; pri revitalizovaní školských budov vytvárať bezbariérové 

prostredie 

Zriaďovateľom 

 spolupracovať so školami pri revitalizácii školských budov, vytvárať bezbariérové 

prostredie, skvalitňovať ich priestorové podmienky a materiálno-technického 

vybavenie  

 vytvárať podmienky pre zriadenie a činnosť odborných inkluzívnych tímov v školách 

Metodicko-pedagogickému centru 

 zamerať vzdelávanie na prezentovanie spôsobov a foriem autoevalvácie s cieľom 

motivovať vedúcich pedagogických zamestnancov a pedagogických zamestnancov 

k skvalitňovaniu  procesov výchovy a vzdelávania  

 orientovať vzdelávanie v súlade s požiadavkami škôl na uplatňovanie aktivizujúcich, 

participatívnych metód a inovačných programov, na uplatňovanie podporných 

stimulov pre inkluzívne vzdelávanie a personalizáciu edukácie, na aktívne činnostné 

učenie a bádateľsky orientované vzdelávanie, na činnosť a úlohy metodických 

orgánov i manažmentu škôl 

Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR 

 vytvárať podmienky pre formovanie inkluzívnych tímov v školách 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


