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Správa o stave odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách 

v centrách voľného času v školskom roku 2014/2015 v SR 
 

 Následné inšpekcie sa vykonali v 27 centrách voľného času (ďalej CVČ), z nich bolo 

19 štátnych, 4 boli súkromné a 4 cirkevné. Výchovný jazyk slovenský malo 25 centier 

a 2 mali výchovný jazyk slovenský a maďarský. Cieľom inšpekcií bola kontrola splnenia 

opatrení smerujúcich k skvalitneniu podmienok výchovy a vzdelávania a výchovno-

vzdelávacej činnosti v záujmových útvaroch uplatnených pri tematických inšpekciách. 

Z celkového počtu 125 opatrení bolo 40 odporúčaní, 12  opatrení uložených školskou 

inšpekciou a 73 opatrení prijatých riaditeľmi kontrolovaných subjektov na odstránenie 

nedostatkov a príčin ich vzniku (tabuľka č. 1).  

 

Tabuľka č. 1 Uplatnené opatrenia 

Spolu 125 

z 

toho 
odporúčania 

opatrenia prijaté zo strany 

kontrolovaného subjektu 
opatrenia uložené ŠŠI 

Počet 40 73 12 

z 

toho 

akceptované splnené splnené 

36 94,74 % 70 97,22 % 12 100% 

neaktuálne neaktuálne neaktuálne 

2 5% 1 1,37% 0 % 

nedá sa hodnotiť nedá sa hodnotiť nedá sa hodnotiť 

0 % 0 % 0 % 

 

 Správy o akceptovaní odporúčaní a splnení uložených i prijatých opatrení na odstránenie 

zistených nedostatkov a ich príčin predložili riaditelia subjektov, okrem 1 CVČ
1
, 

v stanovených termínoch.  

 

Nedostatky zistené pri inšpekciách  

Odporúčania (40) boli smerované k odstráneniu  nedostatkov, ktoré boli zistené 

 vo výchovných programoch (neaktualizovanie výchovného programu, neuvedenie 

počtu výchovno-vzdelávacích činností vo výchovných osnovách) 

 vo vedení triednych kníh  

 v nezosúladení názvov záujmových útvarov v pedagogickej dokumentácii  

 v neevidovaní prijatých detí, žiakov a iných osôb (uvádzanie neaktuálnych údajov) 

 vo vydaných rozhodnutiach  

 v nedodržiavaní podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri činnosti v záujmovom 

útvare 

Opatrenia (73) prijaté riaditeľmi kontrolovaných subjektov boli zacielené na  

 vypracovanie výchovného programu 

 vyhotovenie výchovných osnov a výchovných plánov 

 vypracovanie školského poriadku  

 pravidelné vedenie triednych kníh  

ďalšie opatrenia boli zamerané na 

 prerokovanie výchovného programu, školského poriadku v pedagogickej rade a v rade 

školského zariadenia  

 vedenie prehľadu o rozsahu výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov 

                                                 
1
 Košický kraj – CVČ pri Gymnáziu, Javorová 16, Spišská Nová Ves (správa doručená 

  po stanovenom termíne) 
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 dodržanie základného úväzku vedúceho zamestnanca a vychovávateľov 

 ukončenie funkčného vzdelávania riaditeľa CVČ  

 zabezpečenie celoročnej prevádzky školského zariadenia 

 vydávanie rozhodnutí  

 zabezpečenie zastupovania vedúceho záujmového útvaru plnoletým zamestnancom  

 poskytovanie výchovno-vzdelávacej, záujmovej a rekreačnej činnosti pre  deti, 

rodičov a iné osoby do veku 30 rokov 

ŠŠI uložila 12 opatrení riaditeľom kontrolovaných subjektoch k zisteným vážnym 

nedostatkom  

 vypracovať výchovný program  

 prerokovať výchovný program a školský poriadok v pedagogickej rade a v rade školy  

 viesť triedne knihy na tlačivách podľa vzorov schválených a zverejnených 

MŠVVaŠ SR 

 

Zriaďovatelia 2 súkromných CVČ
2
 boli upozornení na nezriadenie rady školského 

zariadenia a v jednom z nich aj na neabsolvovanie funkčného vzdelávania riaditeľom 

školského zariadenia. Príslušné školské inšpekčné centrum bolo zriaďovateľmi centier 

informované o postupe pri riešení zistených nedostatkov. 

 Z celkového počtu uplatnených opatrení boli z objektívnych dôvodov neaktuálne 

2 odporúčania a 1 opatrenie
3
. Zistený stav v plnení opatrení 1 CVČ

4
 nebol v súlade 

so zaslanou správou o ich splnení. Nesplnením 2 opatrení naďalej pretrvávali nedostatky 

týkajúce sa výchovného programu, vedenia pedagogickej a ďalšej dokumentácie súvisiacej 

s organizáciou a riadením školského zariadenia.  

Závery  
 Dôsledné odstránenie nedostatkov a ich príčin takmer 100 %-nou akceptáciou odporúčaní, 

splnením uplatnených opatrení sa pozitívne prejavilo na riadení a na celkovej činnosti 

školských zariadení.   

 Prijaté opatrenia riaditeľmi kontrolovaných subjektov boli z hľadiska vecnosti i obsahu 

adekvátne zisteným nedostatkom, boli adresné, reálne a kontrolovateľné. V CVČ sa posilnila 

oblasť vnútornej kontroly, zásadné pedagogické dokumenty boli prerokované v pedagogickej 

rade i v rade školy/školského zariadenia a verejne sprístupnené. Zabezpečilo sa systematické 

vedenie triednych kníh, dodržiavanie platného rozvrhu týždennej činnosti. Výrazný pozitívny 

dopad na vyvážené rozvíjanie záujmov detí a žiakov v súlade s ich špecifickými potrebami 

malo dopracovanie výchovných osnov pre každú oblasť výchovy a prehľadná skladba 

výchovných oddelení. Analýzou dokumentácie sa potvrdilo, že do CVČ riaditelia prijímali len 

osoby mladšie ako 30 rokov.  

 Splnením uložených opatrení zabezpečili riaditelia centier aktuálnosť a komplexnú 

prehľadnosť výchovno-vzdelávacej činnosti školských zariadení, zaistili kontrolovateľnosť 

plánovania a realizácie činnosti v jednotlivých záujmových útvaroch. Zvýšila sa kvalitatívna 

úroveň vedenia pedagogickej dokumentácie centier a odstránil sa nesúlad počtu prijatých 

žiakov s počtom vydaných rozhodnutí o prijatí žiaka a s ich evidenciou v triednych knihách.  

 

 

 

                                                 
2
 Košický kraj – SCVČ, Galaktická 9, Košice; SCVČ Filia, Trieda SNP 3, Košice 

3
 z dôvodu ukončenia pracovného pomeru riaditeľa CVČ Gagarinova 2 490/13, Topoľčany –

  Nitriansky kraj, bolo opatrenie neaktuálne (absolvovať funkčné vzdelávanie vedúcich 

  pedagogických zamestnancov)  
4
 Košický kraj – CVČ pri Gymnáziu, Javorová 16, Spišská Nová Ves 
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Odporúčania a podnety 

Riaditeľom školských zariadení  

- venovať zvýšenú pozornosť vypracovaniu výchovného programu a školského poriadku 

a ich prerokovaniu v rade školského zariadenia  

- viesť dokumentáciu školského zariadenia v súlade so všeobecne platnými právnymi 

a rezortnými predpismi 

Zriaďovateľom  

- dodržiavať záväzné právne normy týkajúce sa personálneho obsadenia riaditeľov 

školských zariadení 

Štátny pedagogický ústav 

- vypracovať inovovaný vzorový výchovný program a metodiku tvorby výchovných 

programov pre centrá voľného času 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


