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Štátna školská inšpekcia – orgán štátnej správy, kompetencie

Predmet komplexnej inšpekcie, hodnotiace výrazy a percentuálne vyjadrenie úrovní

Kritériá hodnotenia pri komplexnej inšpekcii v materskej škole  

Najčastejšie nepriaznivé inšpekčné zistenia a ich dopad (opatrenia)

Využitie inšpekčných zistení 

Čo sa dozviete



„Lepšia inšpekcia – lepšie vzdelávanie“

 vo svojej činnosti je nezávislá

 riadi sa všeobecne záväznými právnymi predpismi a zákonmi 

 kompetencie, obsah a rozsah činnosti určuje zákon č. 596/2003 Z. z.     

 plní funkciu kontroly štátu nad úrovňou pedagogického riadenia,                                                              

výchovy a vzdelávania a materiálno-technických podmienok

 vybavuje sťažnosti a petície

Štátna školská inšpekcia
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Mgr. Alžbeta Štofková Dianovská

hlavná školská inšpektorka
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Štátna školská inšpekcia

 uplatňuje opatrenia                                

§ 13 ods. 7 písm. a) – e) zákona 596/2003 Z. z.                                                    

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 odporúčanie

 prijatie opatrení zo strany kontrolovaného subjektu

 uloženie opatrení

 nariadenie komisionálneho preskúšania                              

pri zistení nedostatkov pri klasifikácii

 uloženie sankcií podľa § 37a ods. 2 a 3

upozorňuje                                                               
§ 14 ods. 2 zákona č. 10/1996 Z. z.                                   
o kontrole v štátnej správe

 zriaďovateľ

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva

 Okresný úrad v sídle kraja

 Inšpektorát práce

 ap.

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/596/#paragraf-37a.odsek-2


Upozornenia 
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 zriaďovatelia

 málo vyhovujúca, nevyhovujúca úroveň učenia sa detí

 diskriminačné podmienky prijímania detí do MŠ 

 nespĺňanie kvalifikačných predpokladov a osobitných požiadaviek na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca v kategórii učiteľ (MŠ) 

a na výkon činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca

 nezaradenie začínajúceho pedagogického zamestnanca do adaptačného vzdelávania riaditeľom                                      

najneskôr do piatich dní od vzniku pracovného pomeru 

 neuskutočnenie priamej VVČ učiteľmi, riaditeľom školy v rozsahu ustanovenom nariadením vlády

 nezabezpečenie predprimárneho vzdelávania príslušným počtom pravidelne sa striedajúcich učiteľov v triede

 málo vyhovujúca, nevyhovujúca úroveň materiálno-technických podmienok V a V 

 neustanovenie rady školy 

 využívanie príspevku na V a V na iné účely ako ustanovuje príslušný zákon 

 nesúlad alebo chýbajúce údaje v zriaďovacej listine

 (príslušný) regionálny úrad verejného zdravotníctva

 prekročenie stanovej kapacity prijatými deťmi 

 prevádzka tried v nevyhovujúcich priestoroch

 nezriadenie výdajnej školskej jedálne
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Štátna školská inšpekcia

 metodické materiály pre potreby škôl a školských zariadení

 zverejňuje

Metodické materiály pre školy – Štátna školská inšpekcia (ssi.sk)

Začlenenie dieťaťa so zdravotným znevýhodnením do prostredia MŠ

Evalvácia a hospitačná činnosť v MŠ

Oudoorové vzdelávanie v školách

Povinné predprimárne vzdelávanie v intenciách legislatívnych zmien

Hospitácia v MŠ ako nástroj riadenia kvality predprimárneho vzdelávania

Informácia k postupu škôl vo veci práv a povinností rodičov

Príprava na písanie

https://www.ssi.sk/metodicke-materialy-pre-skoly/


Predmet komplexnej inšpekcie
Oblasti hodnotenia Kritériá hodnotenia

1. Stav a úroveň výchovy a vzdelávania
1.1 Učenie sa detí

1.2 Vyučovanie učiteľom

2. Riadenie školy

2.1 Školský vzdelávací program

2.2 Pedagogické riadenie

2.3 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia

2.4 Klíma a kultúra školy

2.5 Služby školy

3. Podmienky výchovy a vzdelávania

3.1 Personálne podmienky

3.2 Priestorové podmienky

3.3 Materiálno-technické podmienky

3.4 Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia v škole
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Plán inšpekčnej činnosti – Štátna školská inšpekcia (ssi.sk)

https://www.ssi.sk/plan-inspekcnej-cinnosti/


ŠŠI na hodnotenie škôl/školských zariadení používa hodnotiace výrazy a percentuálne vyjadrenie úrovní
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Hodnotiaci výraz Čo to znamená %

Veľmi dobrý výrazná prevaha pozitív, drobné formálne nedostatky, mimoriadna úroveň 100 % – 90 %

Dobrý prevaha pozitív, formálne, menej významné vecné nedostatky, nadpriemerná úroveň 89 % – 76 % 

Priemerný vyrovnanosť pozitív a negatív, priemerná úroveň 75 % – 45 %

Málo vyhovujúci prevaha negatív, výrazné nedostatky, citeľne slabé miesta, podpriemerná úroveň 44 % – 30 % 

Nevyhovujúci výrazná prevaha negatív, zásadné nedostatky ohrozujúce priebeh V a V 29 % – 0 %
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Kritéria hodnotenia – Štátna školská inšpekcia (ssi.sk)

Oblasť hodnotenia (ssi.sk)

Kritériá hodnotenia pri komplexnej inšpekcii v MŠ

https://www.ssi.sk/

https://www.ssi.sk/kriteria-hodnotenia/
https://www.ssi.sk/wp-content/uploads/2020/12/MS_20_21_web.pdf
https://www.ssi.sk/


 formálne nedostatky v ŠkVP, dokumentácii školy (bez akéhokoľvek významného vplyvu na čokoľvek) 

 kontrolovaná škola má možnosť ich počas výkonu školskej inšpekcie odstrániť bez toho, aby to ovplyvnilo 

výsledok hodnotenia školy

• v správe o výsledku školskej inšpekcie sa uvedie, že nedostatok v čase kontroly bol odstránený

 nevyužitie možnosti odstrániť nedostatok 

• v správe o výsledku školskej inšpekcie sa uvedie, napr. 

„Vedúci pedagogickí zamestnanci mali možnosť odstrániť zistený nedostatok počas výkonu školskej 

inšpekcie, túto možnosť však nevyužili.“ 
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 mnohé ustanovenia právnych predpisov majú deklaratórny charakter, ktoré v generalizovanej podobe vymedzujú 

kompetencie a zodpovednosť riaditeľa školy

 čokoľvek riaditeľ nedodrží, nemôže ho to zbaviť zodpovednosti



Školský vzdelávací program

MŠ má vypracovaný 
ŠkVP podľa ktorého uskutočňuje 
výchovu a vzdelávanie (V a V).

 ŠkVP umožňuje realizovanie V a V v súlade s princípmi a cieľmi V a V školského zákona                                        
a s cieľmi V a V štátneho vzdelávacieho programu (ŠVP).

 V a V sa realizuje podľa príslušného ŠVP prostredníctvom ŠkVP.

ŠkVP je zmysluplný, vypracovaný                     
v súlade so ŠVP a s právnymi 
predpismi súvisiacimi                                          
s predprimárnym vzdelávaním. 

 Vlastné zameranie rešpektuje miestne podmienky školy;                                                                        
súvisí s koncepčným zámerom rozvoja školy.

 Vlastné ciele a poslanie V a V korešpondujú so zameraním školy;                                                            
zodpovedajú reálnym podmienkam MŠ; sú konkrétne, vecné, splniteľné a merateľné.

 Štruktúra ŠkVP je v súlade s ustanoveniami ŠVP a školského zákona.

MŠ jednoznačne deklaruje konkrétny 
spôsob spracovania učebných osnov 
(UO).

 UO sú vzdelávacie štandardy jednotlivých vzdelávacích oblastí ŠVP.
 UO sú vypracované v podobe obsahových celkov/projektov,                                                                      

najmenej v rozsahu ustanovenom vzdelávacím štandardom ŠVP.
 UO sú vypracované v podobe vyhovujúcej potrebám MŠ,                                                                          

najmenej v rozsahu ustanovenom vzdelávacím štandardom ŠVP.

MŠ ponúka edukačné príležitosti                   
pre deti so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami (ŠVVP).

 MŠ (všeobecne) deklaruje vzdelávanie začlenených detí so ŠVVP.
 MŠ má vypracované individuálne vzdelávacie programy (IVP) pre deti so zdravotným 

znevýhodnením, s nadaním, (prípadne) pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia                                         
alebo skupinové vzdelávacie programy (SVP) pre deti s nadaním.

Zámery, vízie, ciele ŠkVP
sú zrozumiteľné a zrejmé vnútorným      
a vonkajším partnerom riaditeľa školy.

 ŠkVP bol prerokovaný v pedagogickej rade (PR) a v rade školy (RŠ),                                                                
boli s ním oboznámení zákonní zástupcovia detí, je zverejnený na verejne prístupnom mieste.

12
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Najčastejšie nepriaznivé zistenia Dopad pre MŠ

1. formálne spracovanie ŠkVP  odporúčanie

2. nekorešpondovanie vlastných cieľov a poslania V a V 

v ŠkVP so zameraním MŠ 

 odporúčanie

3. nevypracovanie učebných osnov 

a) dôsledne 

b) úplne 

a) odporúčanie

b) opatrenie 

4. a) neprerokovanie vydaného ŠkVP v PR a RŠ

b) nezverejnenie ŠkVP na verejne prístupnom mieste 

a) opatrenie

b) opatrenie

5. absencia cieľov týkajúcich sa oboznamovania,                                                         

nadobúdania a používania štátneho jazyka 

v ŠkVP škôl s vyučovacím jazykom maďarským

 odporúčanie



Pedagogické riadenie

Rozhodovanie                                                       
v obecnej/verejnej/štátnej, v súkromnej 
alebo v cirkevnej škole je realizované              
v súlade s právnymi predpismi.

 Riaditeľ školy pri rozhodovaní rešpektuje aktuálny právny stav                                                               
• od 01. 01. 2021 rozhoduje podľa správneho poriadku riaditeľ obecnej/verejnej/štátnej MŠ   

• náležitosti rozhodnutia podľa § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
• náležitosti rozhodnutia riaditeľa súkromnej a cirkevnej školy                                                                

podľa § 38 ods. 6 zákona č. 596/2003 Z. z.

Škola vedie dokumentáciu,                           
ktorou riadi proces V a V,                       
zabezpečuje organizáciu                                           
a riadenie. 

 Škola má príslušnú dokumentáciu určenú právnymi predpismi;                                                                   
obsah dokumentácie je aktuálny a je v súlade s právnymi predpismi. 

 Interné pokyny, usmernenia, dohody reálne určujú metódy, prostriedky, formy a postupy                                        
vykonávania jednotlivých činností v oblasti V a V                                                                            
a v oblasti deklarovaných zámerov, vízií, cieľov školy; boli prerokované v PR.

Vedúci pedagogickí zamestnanci 
participujú s poradnými orgánmi (PO)                  
a ostatnými zamestnancami školy                         
v oblasti pedagogického riadenia, 
skvalitňovania V a V,                              
dosiahnutia zámerov, vízií, cieľov školy.

 PO sú zriadené.
 Činnosť PO je v súlade s ich funkciami; v spolupráci s vedúcimi pedagogickými zamestnancami                   

PO uplatňujú/využívajú prevenciu problémov vrátane analýzy a riešenia pedagogických                                          
a výchovno-vzdelávacích problémov, efektívnosti/úspešnosti procesov výučby na plnenie                                          
a dosiahnutie zámerov (cieľov) V a V, využívania odborných skúseností, pedagogických a odborných 
zamestnancov a ich návrhov na zlepšenie výučby a odborných činností v prospech detí ...

 PO a ostatní zamestnanci školy sa podieľajú na plnení, dosahovaní/dosiahnutí zámerov, vízií, cieľov školy.

Vedúci pedagogickí a odborní 
zamestnanci podporujú udržiavanie                   
a rozvíjanie profesijných kompetencií 
pedagogických a odborných 
zamestnancov.

 Plán profesijného rozvoja a Ročný plán vzdelávania vychádzajú zo stanovených cieľov                                          
a poslania V a V, z aktuálnych potrieb a zamerania školy,                                                                    
ich súčasťou sú aj vedúci pedagogickí a odborní zamestnanci.

14



15

Najčastejšie nepriaznivé zistenia Dopad pre MŠ

1. nerešpektovanie aktuálneho právneho stavu v prijímacom konaní 

a) neurčenie ostatných podmienok prijímania opatrenie

b) stanovenie diskriminačných podmienok prijímania                                                                              
(zamestnanosť a trvalý pobyt zákonných zástupcov,                            
matka na materskej dovolenke s ďalším dieťaťom ap.) 

opatrenie

c) prijatie väčšieho počtu detí

opatrenie
d) prijatie dieťaťa mladšieho ako dva roky

e) neakceptovanie kapacity určenej príslušným 

regionálnym úradom verejného zdravotníctva

f) prijatie dieťaťa bez žiadosti 

alebo bez potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti

opatrenie

g) nevydanie rozhodnutia o prijatí dieťaťa do MŠ opatrenie

2. nenapĺňanie základných funkcii poradných orgánov riaditeľa odporúčanie

3. nezaradenie začínajúcich učiteliek/učiteľov do adaptačného vzdelávania opatrenie



Vnútorný systém kontroly a hodnotenia

Vedúci pedagogickí zamestnanci 

školy dôsledne postupujú                        

pri kontrolnej činnosti v súlade                   

s vypracovanými vnútornými 

systémami kontroly                             

a hodnotenia detí,                     

pedagogických zamestnancov.

 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí má stanovené spôsoby, formy, postupy                                              

a kritériá hodnotenia.

 Kontrolná činnosť je plánovaná premyslene, v dostatočnom rozsahu,                                                            

je zameraná na všetky oblasti VVČ školy.

 Škola má vypracovaný premyslený a transparentný vnútorný systém                                                              

kontroly a hodnotenia pedagogických zamestnancov (kritériá hodnotenia).

 Vedúci pedagogickí zamestnanci školy plánovanú kontrolnú činnosť vykonávajú,                                           

analyzujú výsledky kontroly.

 Prijímajú opatrenia k zisteným nedostatkom a kontrolujú ich akceptovanie/plnenie                                             

vzhľadom na skvalitnenie predprimárneho vzdelávania.

16

 plán kontroly VVČ, záznam z pedagogickej diagnostiky – § 9 ods. 4 písm. c), e) vyhlášky o MŠ 

 vopred určené sledované oblasti (javy, procesy) a stanovené stratégie, nástroje, metódy, formy kontroly a diagnostiky
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Najčastejšie nepriaznivé zistenia Dopad pre MŠ

1. nenapĺňanie základných funkcii poradných orgánov riaditeľa odporúčanie

 negatívny dopad na napĺňanie stanovených cieľov, na jednotnosť pri postupe skvalitňovania VVČ,                                  

na implementovanie účinných vzdelávacích stratégií či analýzu výkonu a progresu detí

2. zanedbanie/neplnenie kontrolnej činnosti vedúcimi pedagogickými zamestnancami odporúčanie

 prevažujúce formálne vnímanie vnútroškolskej kontroly a nedôslednosť riaditeľov                                      

 neidentifikovanie nedostatkov, nejasné závery vzhľadom na stanovený cieľ hospitácie a zámer VVČ,                                

absencia splniteľných a merateľných opatrení

3. neprijímanie opatrení k zisteným nedostatkom odporúčanie

 nepriaznivý dopad na efektivitu procesov hodnotenia a tým aj na skvalitňovanie                                                  

úrovne pedagogického riadenia a činnosti školy v oblasti V a V



Klíma a kultúra školy

V MŠ prevláda vzájomná podpora, 

spolupráca, dobré vzťahy,     

uvoľnené a zodpovedajúce 

pracovné prostredie.

 Vedúci pedagogickí a odborní zamestnanci aktívne vytvárajú pozitívnu klímu školy;                                            

podporujú spoluprácu a prosociálne vzťahy medzi pedagogickými, odbornými zamestnancami a deťmi; 

medzi vnútornými a vonkajšími partnermi riaditeľa školy; medzi vedením a zamestnancami školy.

 Vedúci pedagogickí a odborní zamestnanci dbajú na to, aby boli deti rešpektované,                                            

dodržiavali pravidlá a mali možnosť sa na nich podieľať.

 V škole prevláda vzájomná podpora a spolupráca medzi pedagogickými, odbornými zamestnancami, 

osobami zabezpečujúcimi krúžkovú činnosť a činnosti súvisiace so ŠkVP a deťmi;                                                      

medzi vnútornými a vonkajšími partnermi riaditeľa školy;                                                                     

podporovanie a udržiavanie ústretových kolegiálnych vzťahov a vzájomného rešpektu.

 Pedagogickí a odborní zamestnanci dbajú na čistotu, estetiku a bezpečnosť interiéru a exteriéru školy.

MŠ sa zapája do aktivít                   

súvisiacich so ŠkVP

a do aktivít (pozitívne) 

ovplyvňujúcich                                             

jej zameranie a VVČ.

 MŠ organizuje a zúčastňuje sa školských a mimoškolských aktivít rôznorodého charakteru.

 MŠ je zapojená do edukačných projektov (vlastných/školských, národných, medzinárodných).

 MŠ nadväzuje a rozvíja kontakty a spoluprácu s inými MŠ, organizáciami a inštitúciami;                             

realizované partnerstvá napomáhajú k plneniu a dosahovaniu vlastných zámerov, cieľov V a V, 

zamerania, vízií, cieľov školy v ŠkVP a k plneniu a dosahovaniu koncepčného zámeru rozvoja školy.
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Služby školy

MŠ organizuje krúžkovú činnosť 

(podľa záujmu a potrieb detí)                            

v súlade so ŠkVP

a právnymi predpismi.

 Má vypracovaný plán krúžkovej činnosti.

 Krúžková činnosť sa organizuje v popoludňajších hodinách a na základe informovaného súhlasu 

zákonného zástupcu.

MŠ má zreteľne, jednoznačne 

nastavený informačný systém 

vrátane podnetov, návrhov                         

a sťažností, ktorého pravidlá                          

a postupy sú známe                          

vnútorným a vonkajším partnerom 

riaditeľa školy.

 MŠ poskytuje zákonným zástupcom konzultačno-poradenské služby                                                                   

týkajúce sa napredovania detí a riešení ich individuálnych výchovno-vzdelávacích potrieb.

 MŠ orientuje zákonných zástupcov alebo im sprostredkováva (možnú) spoluprácu s centrom 

pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a s centrom špeciálno-pedagogického 

poradenstva.
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Najčastejšie nepriaznivé zistenie Dopad pre MŠ

1. organizovanie činnosti krúžkov dopoludnia alebo v čase odpočinku detí opatrenie

 deťom, ktoré sa týchto činností zúčastnili bolo zamedzené podieľanie sa                                              

na plnení zámerov VVČ podľa ŠkVP a obmedzené ich právo na odpočinok



Personálne podmienky

Pedagogickí zamestnanci                                

a odborní zamestnanci                         

spĺňajú príslušné kvalifikačné 

predpoklady na výkon pracovnej 

činnosti pedagogického 

zamestnanca v príslušnej kategórii 

a podkategórii                                                        

a na výkon pracovnej činnosti                            

v príslušnej kategórii odborného 

zamestnanca. 

 Pedagogickí zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti                       

pedagogického zamestnanca v príslušnej kategórii a podkategórii - MŠ. 

 Odborní zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti                                             

v príslušnej kategórii odborného zamestnanca.

 Vedúci pedagogickí zamestnanci školy (vrátane zástupcu riaditeľa ZŠ s MŠ pre MŠ)                                             

spĺňajú podmienky právnych predpisov na výkon činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca.

 Personálna štruktúra zodpovedá spôsobu organizácie V a V, prevádzke,                                                         

počtu a potrebám detí vrátane detí so ŠVVP.
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Najčastejšie nepriaznivé zistenia Dopad pre MŠ

1. neabsolvovanie príslušného vzdelávania alebo nevykonanie 1. atestácie,                                                          

či nespĺňanie požadovanej dĺžky pedagogickej praxe vedúcimi PZ 

opatrenie

2. nespĺňanie kvalifikačných predpokladov                                                                 

na výkon pracovnej činnosti v MŠ vedúcim PZ 

opatrenie

3. neuskutočňovanie priamej VVČ riaditeľkami MŠ, najmä súkromných MŠ opatrenie

4. nevytvorenie inkluzívnych tímov z dôvodu nedostatku                                        

najmä pedagogických asistentov, školských špeciálnych pedagógov 

i odborných zamestnancov 

odporúčanie

5. nezabezpečenie náležitého počtu učiteľov                                                            

v triedach s celodennou V a V

 MŠ bez právnej subjektivity – odporúčanie    

 MŠ s právnou subjektivitou – opatrenie



Priestorové podmienky

MŠ má vo vzťahu k počtu                                

a potrebám detí, učiteľov                                     

a zameraniu                                           

primerané priestorové podmienky 

umožňujúce realizovanie ŠkVP. 

 Vnútorné priestory sú vybudované a funkčné.

 Vonkajšie priestory sú vybudované a funkčné.

Priestory školy sú účelne využívané.  Vnútorné a vonkajšie priestory sú využívané na aktívny a zmysluplný pobyt detí v MŠ.

MŠ má vytvorené                          

bezbariérové prostredie.
 Vstupné a vnútorné priestory sú upravené s ohľadom na deti so zdravotným znevýhodnením.

23

Najčastejšie nepriaznivé zistenie Dopad pre MŠ

1. absentujúca čiastočná alebo úplná bezbariérovosť odporúčanie 

 výrazne obmedzená mobilita a orientácia detí, zamestnancov, zákonných zástupcov so zdravotným znevýhodnením v interiéri i exteriéri MŠ



Materiálno-technické podmienky

Zabezpečenie materiálno-

technických podmienok pozitívne 

ovplyvňuje zameranie a stav 

predprimárneho 

Vzdelávania.

 Škola je vybavená odbornou a detskou literatúrou, tlačovinami, materiálmi prostredníctvom 

ministerstvom školstva.

 Škola je vybavená didaktickými pomôckami.

 Škola je vybavená kompenzačnými pomôckami.

 Vedúci pedagogickí a odborní zamestnanci v spolupráci so zriaďovateľom priebežne skvalitňujú 

materiálno-technické vybavenie MŠ.

24



Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia

Školský poriadok upravuje                           

práva a povinnosti detí, 

zamestnancov školy,                       

zákonných zástupcov detí 

vyplývajúce z riadenia školy 

a organizácie VVČ.

 Riaditeľ školy po prerokovaní v PR a v RŠ vydal školský poriadok;                                                            

preukázateľným spôsobom s ním oboznámil zamestnancov a zverejnil ho na verejne prístupnom mieste.

 Riaditeľ školy informoval o vydaní a obsahu školského poriadku zákonných zástupcov detí.

 Školský poriadok upravuje podrobnosti o právach a povinnostiach detí a ich zákonných zástupcov,                              

o pravidlá vzájomných vzťahov s pedagogickými a ďalšími zamestnancami školy.

 Školský poriadok upravuje podrobnosti o prevádzke a vnútornom režime školy vzhľadom na jej špecifické podmienky.

 Školský poriadok upravuje podrobnosti o podmienkach na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí                          

a ich ochrany pred sociálnopatologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím.

 Školský poriadok upravuje podrobnosti o podmienkach nakladania s majetkom, ktorý škola spravuje,                             

ak tak rozhodne zriaďovateľ.

Bezpečnosť a ochrana zdravia 

pri V a V a činnostiach priamo 

súvisiacich s V a V                                                  

a pri poskytovaní služieb školou. 

 Škola dodržiava stanovené pravidlá prevádzky a vnútorného režimu školy.

 Škola denným poriadkom vytvára podmienky pre vyvážené striedanie činností a vytvára časový priestor pre hru                  

a učenie sa detí s ohľadom na dodržiavanie ich základných fyziologických a psychohygienických potrieb.

 MŠ má pevne stanovený a dodržiava čas činností zabezpečujúcich životosprávu detí.

 MŠ zabezpečuje pitný režim, je voľne dostupný deťom v triedach a na pobyte vonku.

 MŠ organizuje pobyty detí v škole v prírode, výlety, exkurzie, saunovanie, športové výcviky a ďalšie aktivity                

v súlade so ŠkVP a v súlade s právnymi predpismi.

 Škola vytvára podmienky na zdravý vývin detí aj prostredníctvom rešpektovania a plnenia úloh vyplývajúcich z národných 

preventívno-výchovných programov. 25



Učenie sa detí

26

 nadobúdali, získavali poznatky, postoje, hodnoty, spôsobilosti prostredníctvom hry, aktívneho, zážitkového/skúsenostného učenia sa,     
experimentovania, bádania, skúmania

 navrhovali a uplatňovali rôzne postupy, možnosti riešenia úloh/problémov; boli tvorivé, vynaliezavé, nápadité

 vyhľadávali, triedili, spracovávali informácie z rôznych zdrojov

 využívali digitálne technológie ako prostriedok riešenia učebných zadaní/problémov

 komunikovali aktívne, zmysluplne, funkčne; kládli/formulovali otázky; dodržiavali/uplatňovali komunikačné konvencie

 ovládali a používali (primerane) v spisovnej podobe štátny a materinský jazyk

 chápali obsah komunikácie, význam a funkciu sprostredkovanej informácie vrátane písanej reči a kultúry

 uplatňovali zručnosti a zvládali úkony (využívali hrubú a jemnú motoriku) pri používaní nástrojov, materiálov, náčinia, náradia

 uplatňovali (správne) grafomotorické zručnosti pri činnostiach s grafickým materiálom

 spolupracovali vo dvojiciach alebo skupinách, vzájomne si radili a pomáhali si

 vyjadrovali postoje, pocity, emócie, presvedčenia/názory, predstavy

 uplatňovali sebahodnotenie a hodnotenie

 ovládali techniku vykonávania základných lokomočných pohybov, zvládali základné postoje, polohy

 využívali pohybové schopnosti a zručnosti v rozmanitom prostredí a rozmanitými spôsobmi

 zvládali sebaobslužné činnosti



Vyučovanie učiteľom
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 vytvoril, zabezpečil (adekvátne/vhodné) podmienky pre realizáciu VVČ

 využíval didaktické/učebné i kompenzačné pomôcky

 diferencoval činnosti a učebné problémy a z nich vyplývajúce úlohy s ohľadom na rozdielne výchovno-vzdelávacie   

potreby, dosiahnutú úroveň, rozvojový, výkonový potenciál a momentálne dispozície detí

 rešpektoval individuálne tempo a rozdiely v schopnostiach detí so ŠVVP (vrátane detí z MRK), 

detí, ktoré nedosiahli školskú spôsobilosť

 oboznámil zreteľne a zrozumiteľne deti s dennými činnosťami (zámermi, úlohami) a očakávaniami

 monitoroval denné činnosti: poskytoval deťom (adekvátnu) spätnú väzbu,                                                       

hodnotil a oceňoval činnosti  a výkony detí vzhľadom na ich individuálne možnosti

 uplatňoval záverečné hodnotenie činností (dosiahnutie zámerov VVČ)                                                           

a výkonov detí vzhľadom na ich individuálne možnosti a schopnosti

 vytváral a podporoval pozitívnu a priaznivú učebnú atmosféru
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Príčiny nepriaznivých zistení vo vyučovaní učiteliek, učiteľov MŠ                                                    
z hľadiska didaktickej funkčnosti 

 vyučovanie charakteristické pre ZŠ alebo mimoriadne autoritatívny štýl učenia

 nezvládanie manažovania výučby

 nedodržiavanie metodík a metodických príručiek,                                                                              
čo sa odzrkadlilo na komunikačných, pohybových, výtvarných a grafomotorických výkonoch a výsledkoch činnosti detí

 nerešpektovanie individuality a autonómie dieťaťa

 jednotne zadefinované učebné zadania bez ohľadu na rozvojovú úroveň a vek detí, ktorými boli podcenené alebo precenené ich osobné možnosti 

 zadanie úloh s jedným riešením podporujúce iba konvergentné myslenie 

 nejednoznačné, nepostačujúce inštrukcie a motivačné podnety

 striktné určovanie možností postupov a riešení úloh

 neumožnenie dokončiť činnosť 

 preťažovanie detí 

 neprepájanie učiva s príkladmi zo života 

 neponúknutie primeraného spektra a dostatku učebných pomôcok deťom 

 uskutočňovanie činností, o ktoré deti neprejavovali záujem (napr. vyfarbovanie kopírovaných obrázkov pastelkami) 

 neprimeraný verbálny alebo priamy zásah do procesu a výsledkov výtvarnej tvorby a počiatočných pisateľských prejavov detí

 uplatňované málo účinné spôsoby, metódy, zásady a formy V a V 



 nedôsledné záverečné hodnotenie činností a výkonov detí 

vzhľadom na ich individuálne možnosti a schopnosti
U

či
te

ľk
y

sporadické informovanie detí 

o ich učebnom a osobnostnom progrese

hodnotenie bolo zväčša povrchné, 

neadresné

často využívaný spôsob

– Páčilo sa mi/Nepáčilo sa mi

D
et

i

nemohli a nevedeli identifikovať                          

v čom boli úspešné                                                 

alebo v čom a ako by sa mohli zlepšiť

odpovedali hromadne a jednoslovne 

na často kladené zatvorené otázky
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Odporúčania a podnety

 kontrolovať a pravidelne hodnotiť vyučovacie postupy učiteľov 

 využívanie hry v procese učenia sa 

 argumentáciu pri sebareflexii a sebaprezentovaní detí

 akceptovanie metodík a metodických príručiek 

 uplatňovanie skúseností učiteľov z rôznych foriem vzdelávania

30

Riaditeľom MŠ pre oblasť výchovy a vzdelávania



Odporúčania a podnety

 zabezpečiť stanovený počet učiteľov striedajúcich sa v dvoch zmenách v triedach s celodennou VVČ 

 zabezpečiť VVČ pedagogickými zamestnancami spĺňajúcimi kvalifikačné predpoklady                                          

a osobitné kvalifikačné požiadavky 

 menovať do funkcie vedúcich PZ učiteľov spĺňajúcich zákonom stanovené požiadavky                                             

na výkon riadiacej funkcie

 podporovať v školách, ktoré predprimárne vzdelávajú deti z MRK,                                                                 

pôsobenie učiteľov a pedagogických asistentov ovládajúcich rómsky jazyk 

 vytvárať podmienky pre zriadenie a činnosť odborných inkluzívnych tímov v MŠ

 podporovať profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov

 spolupracovať so školami pri rekonštrukcii a pri revitalizácii školských budov, areálov;                                        

zabezpečiť bezbariérové úpravy priestorov 

 zabezpečiť v spolupráci s riaditeľmi škôl potrebné didaktické pomôcky
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Zriaďovateľom



Odporúčania a podnety

 zamerať vzdelávanie na

 skvalitňovanie VVČ uplatňovaním aktivizujúcich, participatívnych a inovačných metód 

 činnosť a úlohy poradných orgánov riaditeľa i manažmentu škôl

 inkluzívne vzdelávanie a personalizáciu edukácie

 prezentovanie spôsobov a foriem autoevalvácie s cieľom motivovať                                                                   

vedúcich pedagogických zamestnancov a učiteľov k skvalitňovaniu VVČ 

32

Metodicko-pedagogickému centru

 vytvárať podmienky pre formovanie inkluzívnych tímov v školách

Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
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