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                                 ŠTÁTNA ŠKOLSKÁ INŠPEKCIA 
                         Školské inšpekčné centrum Bratislava 
                          Černyševského 27, 851 01 Bratislava 

 

Číslo: 11002/2021-2022  
 

SPRÁVA 
o výsledkoch školskej inšpekcie 

vykonanej dňa 25. 11. 2021 

Názov kontrolovaného subjektu 

Súkromná základná škola Esprit 

Sídlo Majerníkova 62, Bratislava 

Zriaďovateľ Občianske združenie Esprit 

 
Vedúci zamestnanci kontrolovaného subjektu: 
Mgr. Adriana Ciráková, riaditeľka školy 

RNDr. Alena Oravcová, zástupkyňa riaditeľky  

 
V súlade s poverením na následnú inšpekciu č. 11002/2021-2022 zo dňa 24. 11. 2021 
inšpekciu vykonala: 
Mgr. Mária Partová, PhD., školská inšpektorka, ŠIC Bratislava 

 ........................................................ 

 

1  PREDMET ŠKOLSKEJ INŠPEKCIE 

Stav odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v základnej škole 

1.1  ZÁKLADNÉ ÚDAJE  
Základné údaje vzťahujúce sa na inšpekciu, na základe ktorej sa vykonala následná inšpekcia: 

Kontrolovaný subjekt 

Súkromná základná škola Esprit, Majerníkova 62, Bratislava 

Druh školskej inšpekcie Tematická inšpekcia 

Číslo poverenia 11006/2019-2020 

Dátum vykonania školskej inšpekcie 21. - 22. 01. 2020 

 
Mená školských inšpektorov, ktorí inšpekciu vykonali:  
Mgr. Mária Partová, PhD., Mgr. Zlata Ilievová 

Zistené nedostatky:  
Počas výkonu tematickej inšpekcie boli v kontrolovanom subjekte Štátnou školskou inšpekciou 
zistené nedostatky týkajúce sa nesplnenia požadovaného stupňa vzdelania 1 vyučujúcou 
primárneho vzdelávania.  
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Prehľad uplatnených opatrení Počet 

Odporúčania 4 

Opatrenia prijaté zo strany kontrolovaného subjektu 1 

Opatrenia uložené Štátnou školskou inšpekciou 0 

 
1.2  ZISTENIA A ICH HODNOTENIE  
 
1.2.1  Akceptácia odporúčaní 
 

1. Aktualizovať právne predpisy v časti o vzdelávaní cudzincov v ŠkVP. 
Kontrola ŠkVP preukázala, že časť o vzdelávaní cudzincov bola doplnená o aktuálne 
platné právne predpisy. Nedostatky sa vyskytli v nepresnom uvedení príslušných 
ustanovení. Naďalej boli uvádzané aj neplatné právne predpisy.  
Odporúčanie nebolo akceptované.  
 

2. Prispôsobiť obsah vyučovania slovenského jazyka aktuálnej jazykovej úrovni žiaka 
cudzinca na základe posúdenia a výsledku jeho pedagogickej diagnostiky (prípadne 
vypracovať pre žiaka, ktorý neabsolvoval základný kurz slovenského jazyka, 
individuálny výchovno-vzdelávací plán jeho vyučovania).  
Z rozhovoru s riaditeľkou školy vyplynulo, že žiaci cudzinci boli podľa výsledku 
pedagogickej diagnostiky v prípade potreby a záujmu zákonných zástupcov zaraďovaní 
do kurzov štátneho jazyka, ktoré boli realizované aj počas dištančného vzdelávania. Do 
plánu práce PK spoločenskovedných predmetov bola zapracovaná úloha prispôsobiť 
obsah vyučovania slovenského jazyka úrovni jazykových znalostí žiaka cudzinca, ako aj 
odporúčanie  využívať pri ich vzdelávaní aj príručku Slovenčina ako cudzí jazyk.    
Odporúčanie bolo akceptované.  
 

3. Zabezpečiť ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov zamerané na edukáciu 

žiakov s odlišným materinským jazykom alebo na oblasť skvalitnenia procesu 

integrácie cudzincov do komunity školy. 

Podľa vyjadrenia riaditeľky školy sa začiatkom septembra uskutočnilo interné školenie 

pre pedagogických zamestnancov SZŠ Esprit. Školiteľkou bola učiteľka Xxx. Xxxxxx 

Xxxxxxx, ktorá sa dlhodobo zaoberala výučbou slovenského jazyka ako cudzieho jazyka. 

Školenie bolo zamerané na skvalitnenie procesu integrácie cudzincov (zabezpečenie 

patrónov, ktorí budú sprievodcami v školskom prostredí; umožnenie prezentácie svojej 

krajiny na vyučovacích hodinách; zapájanie do mimoškolskej činnosti...) a na spôsob 

edukácie žiakov s odlišným materinským jazykom (zrozumiteľné zadávanie úloh; práca 

v skupinách; rovesnícke učenie; vyzdvihnutie úspechov žiaka; slovné hodnotenie...). 

Školiteľka kolegom odporučila zdroje, a platformy, ktoré môžu byť nápomocné pri 

vzdelávaní žiakov cudzincov. 

Odporúčanie bolo akceptované.  
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4. Vypracovať vlastné kritériá hodnotenia žiakov cudzincov.  

Škola predložila dokument Vnútorný systém hodnotenia a klasifikácie, do ktorého bola 

zapracovaná časť o pravidlách hodnotenia žiakov cudzincov. V dokumentácii 

metodického združenia a predmetových komisií boli zapracované všeobecné kritériá 

hodnotenia aj spôsoby práce so žiakmi cudzincami. 

Odporúčanie bolo akceptované.  
 
1.2.2  Plnenie opatrení prijatých zo strany kontrolovaného subjektu 
 

1. Zabezpečiť vyučovanie slovenského jazyka v primárnom vzdelávaní kvalifikovanými 
pedagogickými zamestnancami   

Na základe predloženej dokumentácie bolo zistené, že zamestnankyňa, ktorá nespĺňala 
požadovaný stupeň vzdelania na pozíciu učiteľ primárneho vzdelávania, na tejto pozícii 
nepracuje. Vedenie školy jej navrhlo Dohodu o zmene pracovných podmienok 
spočívajúcu v zmene druhu práce – vychovávateľ v ŠKD. Vyučujúca dohodu 
neakceptovala a  k 31. 08. 2020 podala výpoveď. V aktuálnom školskom roku je 
vyučovanie slovenského jazyka zabezpečené kvalifikovanými pedagogickými 
zamestnancami. 
Opatrenie bolo splnené.  

 

2  ZÁVERY 

Riaditeľka školy akceptovala 3 zo 4 odporúčaní a splnila 1 opatrenie. Interné vzdelávanie 

pedagogických zamestnancov zamerané na problematiku výučby a integrácie žiakov 

cudzincov prospelo edukácii týchto žiakov a ich rýchlejšiemu začleneniu sa do triednych 

kolektívov. Organizovanie kurzov štátneho jazyka, využívanie prvkov vzdelávania slovenského 

jazyka ako cudzieho jazyka a vypracovanie zásad hodnotenia a práce so žiakmi cudzincami 

prispelo ku skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu a k zvýšeniu ich úspešnosti. 

Rozviazaním pracovného pomeru so zamestnankyňou, ktorá nespĺňala požadovaný stupeň 
vzdelania na pozíciu učiteľ škola splnila prijaté opatrenie a zabezpečila vyučovanie 
slovenského jazyka kvalifikovanými pedagogickými zamestnancami. 
 
PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 

1. ŠkVP Esprit; 
2. Plán vnútroškolskej kontroly 2021/2022; 
3. Vnútorný systém hodnotenia a klasifikácie; 
4. Dokumentácia MZ a PK; 
5. Výpoveď - rozviazanie pracovného pomeru zo strany zamestnanca. 

 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školská inšpektorka:  Mgr. Mária Partová, PhD., 
Dňa: 14. 12. 2021 
 
PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Bratislava: 
Mgr. Mária Partová, PhD., školská inšpektorka 
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b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
Mgr. Adriana Ciráková, riaditeľka školy 

 
Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 10. 01. 2022  
v Bratislave:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Bratislava: 
 
 
 
 
Mgr. Mária Partová, PhD.                    .................................................  
 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
 
 
Mgr. Adriana Ciráková                                          .....................................................  

 
Vyjadrenie vedúceho zamestnanca kontrolovaného subjektu, ktorého sa zistenia týkajú 
(vedúci zamestnanec môže zaslať písomné vyjadrenie k obsahu správy do 5 dní pracovných 
od prerokovania ): 
 

 

Mgr. Adriana Ciráková                                          ....................................................  

 
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
                                                                  ..................................................... 

Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti  
 


