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Správa o stave odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách  

v centrách voľného času v školskom roku 2012/2013 v SR 
 

V školskom roku 2012/2013 sa následné inšpekcie vykonali v 4 centrách voľného času 

(ďalej CVČ), z nich boli 3 súkromné a 1 štátne centrum, všetky s vyučovacím jazykom 

slovenským. Plánovaná inšpekcia v 1 súkromnom CVČ nebola zrealizovaná z dôvodu 

pozastavenia jeho činnosti (starostovia miest a obcí, z ktorých boli prihlásení členovia 

do záujmových útvarov, neposkytli centru finančné prostriedky).  

Na základe skutočností zistených počas tematických a 1 následnej inšpekcii uplatnila 

Štátna školská inšpekcia (ďalej ŠŠI) voči riaditeľom kontrolovaných subjektov celkovo 

19 opatrení, z nich boli 4 odporúčania, 7 uložených opatrení, 1 upozornenie zriaďovateľa 

a 7 opatrení na odstránenie nedostatkov prijali samotní riaditelia centier (tabuľka č. 1).  

Uplatnené opatrenia sa týkali: 

 vyhotovenia výchovného plánu a výchovných osnov,  

 prerokovania zásadných dokumentov školy v pedagogickej rade a v rade školského 

zariadenia, 

 dopracovania školského poriadku, 

 vedenia triednych kníh, 

 prijímania žiakov do záujmových útvarov,  

 nespĺňanie kvalifikačných predpokladov a požiadaviek na výkon riadiacej funkcie, 

 stanovenia základného úväzku vedúcich pedagogických zamestnancov, 

 ustanovenia rady školského zariadenia. 

Tabuľka č. 1 

Prehľad uplatnených opatrení  

Spolu   19 

z toho odporúčania  upozornenia1  

opatrenia prijaté 

kontrolovaným 

subjektom   

opatrenia uložené 

školskou 

inšpekciou   

záväzný pokyn3 

Počet 4 1 7 7 0 

z toho  
akceptované % splnené % splnené % splnené % splnené % 

4 100 1 100 7 100 7 100 – – 

 

 Riaditelia CVČ odporúčania, ktoré boli zacielené na odstránenie nedostatkov 

v zaznamenávaní aktuálnych zmien v rozvrhu týždennej činnosti a v evidencii účasti 

zapísaných žiakov v triednych knihách na výchovno-vzdelávacej činnosti akceptovali.  

Splnením 7 opatrení uložených ŠŠI sa v CVČ vytvorili predpoklady pre skvalitnenie 

riadiacej práce vedúcich pedagogických zamestnancov. Pozitívne zmeny sa prejavili 

v kvalitnejšom vypracovaní výchovných programov vymedzením najmenšieho počtu 

vyučovacích hodín v jednotlivých výchovných oblastiach, vyhotovením výchovných plánov 

a ich dodržiavaním. Ustanovením rady školského zariadenia získali žiaci, rodičia, 

pedagogickí a ostatní zamestnanci zariadenia možnosť presadzovať svoje záujmy, posudzovať 

a vyjadrovať sa k organizácii a k činnosti CVČ, prerokovávať výchovný program alebo 

inovovať školský poriadok. Zlepšila sa informovanosť verejnosti o činnosti centier 

a prijímanie nových členov sa zosúladilo s ustanoveniami právnych predpisov.  

                                                 
1
 opatrenie platné do 31. 12. 2012. 



 2 

Riaditelia centier prijali 7 opatrení s cieľom odstrániť nedostatky v pedagogickej a ďalšej 

dokumentácií. Upravili výchovné plány, výchovné osnovy a v školskom poriadku doplnili 

niektoré absentujúce základné práva a povinnosti žiakov, zákonných zástupcov, 

pedagogických zamestnancov a stanovili primerané podmienky na zaistenie ich bezpečnosti 

a ochrany zdravia. S obsahom školského poriadku boli informovaní členovia záujmových 

útvarov aj na vysunutých pracoviskách. Predložené prehľady o rozsahu výchovnej činnosti 

pedagogických zamestnancov potvrdili ich súlad s príslušnou právnou normou o stanovení 

základného úväzku (počet hodín priamej výchovnej činnosti) riaditeľa a zástupcu riaditeľa 

CVČ. 

 V priebehu následnej inšpekcie boli v 1 súkromnom CVČ opätovne zistené nedostatky – 

vedúci pedagogickí zamestnanci nespĺňali kvalifikačné predpoklady na výkon riadiacej 

funkcie, rada školského zariadenia nebola ustanovená. Na odstránenie zistených nedostatkov 

ŠŠI uplatnila voči zriaďovateľovi upozornenie. V písomná odpovedi  zriaďovateľ potvrdil,  

že činnosť súkromného centra bola ukončená ku dňu 31. 12. 2012 z dôvodu nedostatku 

finančných prostriedkov spôsobených zmenou právnych predpisov a s vedúcimi 

zamestnancami bol rozviazaný pracovný pomer.  

 

 

Záver  

Akceptáciou odporúčaní a splnením uložených i prijatých opatrení došlo k skvalitneniu 

vypracovania pedagogickej a ďalšej dokumentácie, k zlepšeniu informovanosti verejnosti 

o výchovno-vzdelávacej činnosti centier. Ustanovením rady školského zariadenia sa vytvoril 

priestor pre vyjadrenie  názorov a postojov rodičov i pedagogických zamestnancov CVČ 

na organizáciu, výber a množstvo záujmových útvarov.  

 


