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1  PREDMET ŠKOLSKEJ INŠPEKCIE 

Realizácia zmien v obsahu vzdelávania v závislosti od potrieb žiakov a nastavenie systému 

opatrení na podporu vzdelávania žiakov, ktorí nemali vytvorené podmienky na dištančné 

vzdelávanie 

 

1.1  ZÁKLADNÉ ÚDAJE  
Tematická inšpekcia bola vykonaná v štátnej plnoorganizovanej vidieckej základnej 

škole s vyučovacím jazykom slovenským, v ktorej sa v aktuálnom školskom roku vzdelávalo 
584 žiakov, všetci z marginalizovanej rómskej komunity (412 žiakov primárneho vzdelávania, 
z toho 64 žiakov v nultom ročníku, 10 žiakov v prípravnom ročníku pre žiakov s narušenou 
komunikačnou schopnosťou, 338 žiakov v triedach 1. až 4. ročníka a 172 žiakov nižšieho 
stredného vzdelávania). Z celkového počtu žiakov sa v škole vzdelávalo 65 žiakov  
so zdravotným znevýhodnením. V čase prerušenia prezenčnej formy vzdelávania z dôvodu 
mimoriadnej situácie spôsobenej ochorením COVID-19 sa 101 žiakov (17,29 %) dištančného 
vzdelávania nezúčastňovalo. Výchovu a vzdelávanie zabezpečovalo 46 pedagogických 
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zamestnancov, z toho 25 učiteľov primárneho vzdelávania, 11 učiteľov nižšieho stredného 
vzdelávania, 8 asistentov učiteľa, 1 vychovávateľka, 1 školský špeciálny pedagóg a 1 odborná 
zamestnankyňa školy (školská psychologička). 
 
1.2  ZISTENIA A ICH HODNOTENIE 

Škola v školskom roku 2020/2021 dištančne vzdelávala žiakov primárneho vzdelávania 
predovšetkým distribúciou pracovných listov. Po návrate žiakov k prezenčnej forme 
vyučovania diagnostikou overovala úroveň ich vedomostí a zručností z jednotlivých 
vyučovacích predmetov hlavných vzdelávacích oblastí s cieľom zistiť mieru osvojenia učiva 
žiakmi z predchádzajúceho obdobia a identifikovania nedostatkov súvisiacich s problémami  
v ich učení sa. K najčastejšie uplatňovaným spôsobom a formám diagnostiky vedomostí  
a zručností žiakov primárneho vzdelávania patrili rozhovory so žiakmi, portfóliá žiackych prác 
a sledovanie výkonu žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie. Výsledky zistení z diagnostiky 
preukázali, že miera osvojenia vedomostí a zručností žiakov bola nízka a nedostatky, ktoré  
sa vyskytli vo všetkých vyučovacích predmetoch zo vzdelávacích oblastí Jazyk a komunikácia, 
Matematika a práca s informáciami, Človek a príroda a Človek a spoločnosť mali negatívny 
dopad na kontinuitu ďalšieho vzdelávania žiakov. V dotazníku zadanom Štátnou školskou 
inšpekciou 27 pedagogickým zamestnancom primárneho vzdelávania, ktorý sa týkal 
vzdelávania a uplatňovania podporných opatrení pre žiakov po ukončení dištančného 
vzdelávania v aktuálnom školskom roku, väčšina pedagogických zamestnancov uviedla,  
že výsledné zistenia z diagnostiky preukázali v rámci triedy rozdiely vo vedomostiach  
a zručnostiach žiakov, nižšiu motiváciu vzdelávať sa a tiež zníženú schopnosť komunikovať, 
spolupracovať a systematicky a sústredene pracovať (Graf 1). Na eliminovanie zistených 
výrazných nedostatkov vo vedomostiach a zručnostiach žiakov primárneho vzdelávania  
a zároveň na zvýšenie ich poznatkovej úrovne boli uplatnené školou stanovené podporné 
opatrenia. 

Na konci školského roka 2020/2021 škola evidovala 95 žiakov primárneho vzdelávania, 
ktorí neprospeli z 3 a viac predmetov. Neprospievajúcich žiakov z 1 alebo 2 predmetov škola 
neevidovala. Vzhľadom k realizácii dištančného vzdelávania mal počet neprospievajúcich 
žiakov výrazne stúpajúcu tendenciu v porovnaní so školským rokom 2018/2019, kedy škola  
v čase prezenčného vyučovania evidovala 45 neprospievajúcich žiakov. Dôvodom 
neprospievania týchto žiakov bola nízka úroveň ich vedomostí a zručností v dôsledku neúčasti 
na dištančnom vzdelávaní, nepravidelnej školskej dochádzky počas prezenčného vzdelávania, 
nezáujmu o vzdelávanie a v dôsledku málo podnetného rodinného zázemia. 
 

Graf 1  Diagnostika vedomostí a zručností žiakov primárneho vzdelávania po ukončení dištančného 

 vzdelávania  
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Kontrolovaný subjekt po ukončení dištančného vzdelávania, ktoré bolo realizované 
predovšetkým prostredníctvom distribúcie pracovných listov, overoval úroveň vedomostí  
a zručností žiakov nižšieho stredného vzdelávania v jednotlivých vyučovacích predmetoch 
hlavných vzdelávacích oblastí. Mieru osvojenia učiva žiakmi z predchádzajúceho obdobia 
pedagogickí zamestnanci zisťovali diagnostikou, pričom k najčastejšie uplatňovaným 
spôsobom a formám patrili rozhovory so žiakmi, ústne skúšanie a sledovanie výkonu žiaka  
a jeho pripravenosti na vyučovanie. Analýzou zistení z vykonanej diagnostiky bolo preukázané, 
že miera osvojenia vedomostí a zručností žiakov bola nízka. Následne kontrolovaný subjekt 
identifikoval výrazné nedostatky vyskytujúce sa vo všetkých vyučovacích predmetoch  
zo vzdelávacích oblastí Jazyk a komunikácia, Matematika a práca s informáciami, Človek  
a príroda a Človek a spoločnosť. V dotazníku zadaného Štátnou školskou inšpekciou  
7 pedagogickým zamestnancom nižšieho stredného vzdelávania sa takmer všetci vyučujúci 
vyjadrili, že výsledné zistenia z diagnostiky preukázali v rámci triedy výrazné rozdiely  
vo vedomostiach a zručnostiach žiakov. Zároveň uviedli, že žiaci prejavili po ukončení 
dištančného vzdelávania nižšiu schopnosť komunikovať a spolupracovať, preukázali stratu 
zručnosti systematicky a sústredne pracovať na vyučovacích hodinách, ako aj stratu motivácie 
pre ďalšie vzdelávanie (Graf 2). Identifikované nedostatky vo vedomostiach a zručnostiach 
žiakov mali negatívny dopad na kontinuitu ich ďalšieho vzdelávania. Kontrolovaný subjekt  
na ich eliminovanie uplatňoval adekvátne podporné opatrenia zamerané na zvýšenie úrovne 
vedomostí a zručností žiakov nižšieho stredného vzdelávania. 

Na konci školského roka 2020/2021 škola evidovala 25 neprospievajúcich žiakov 
nižšieho stredného vzdelávania, ktorí neprospeli z 3 a viac predmetov, čo malo vzhľadom  
k realizácii dištančného vzdelávania výrazne stúpajúcu tendenciu v porovnaní so školským 
rokom 2018/2019, kedy škola v čase prezenčného vyučovania evidovala 2 neprospievajúcich 
žiakov. Podľa vyjadrenia riaditeľky školy dôvodom neprospievania týchto žiakov bola nielen 
ich neúčasť na dištančnom vzdelávaní, ale taktiež ich dlhodobý nezáujem o vzdelávanie, nízka 
úroveň ich vedomostí a zručností v dôsledku nepravidelnej školskej dochádzky počas 
prezenčného vyučovania a takmer žiadna podpora a kontrola si plnenia školských povinností 
zo strany zákonných zástupcov. 
 

Graf 2   Diagnostika vedomostí a zručností žiakov nižšieho stredného vzdelávania po ukončení 

 dištančného vzdelávania 
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s odstraňovaním dôsledkov mimoriadnej situácie škola vykonala úpravy v učebných osnovách 
(ďalej len „UO“), pričom postupovala v súlade s Dodatkom č. 7 k štátnemu vzdelávaciemu 
programu (ďalej len „ŠVP“). Úpravu UO uskutočnila redukciou rozsahu vzdelávania  
v niektorých vyučovacích predmetoch z dôvodu presunu niektorých tém alebo ich častí  
do vyššieho ročníka v primárnom vzdelávaní vo vzdelávacích oblastiach Jazyk a komunikácia 
(slovenský jazyk a literatúra), Matematika a práca s informáciami (matematika), Človek  
a príroda (prírodoveda) a Človek a spoločnosť (vlastiveda) a v nižšom strednom vzdelávaní  
vo vzdelávacích oblastiach Jazyk a komunikácia (slovenský jazyk a literatúra), Matematika  
a práca s informáciami (matematika) a Človek a príroda (biológia, chémia a fyzika). Zmeny  
v UO boli platné len v uvedenom školskom roku, avšak neboli zaznamenané v školskom 
vzdelávacom programe (ďalej len „ŠkVP“) a ani neboli prerokované a schválené  
v pedagogickej rade. V školskom roku 2021/2022 škola realizovala úpravy UO v súlade  
s Dodatkom č. 9 k ŠVP a redukciou rozsahu vzdelávania v niektorých vyučovacích predmetoch 
presunula niektoré vyučovacie témy alebo ich časti do vyššieho ročníka v primárnom 
vzdelávaní vo vzdelávacích oblastiach Jazyk a komunikácia (slovenský jazyk a literatúra)  
a Matematika a práca s informáciami (matematika) a v nižšom strednom vzdelávaní  
vo vzdelávacích oblastiach Jazyk a komunikácia (slovenský jazyk a literatúra), Matematika  
a práca s informáciami (matematika), Človek a príroda (chémia a biológia) a Človek  
a spoločnosť (dejepis). Uskutočnené úpravy UO platné len pre školský rok 2021/2022 boli 
pedagogickými zamestnancami prerokované a schválené v poradných orgánoch školy  
a kontrolovaný subjekt ich zaznamenal a konkretizoval v ŠkVP formou prílohy. 

V školskom roku 2020/2021 počas prezenčného vzdelávania škola nevykonala žiadne 
úpravy v organizácii vyučovania. Na zasadnutí pedagogickej rady dňa 23. 06. 2020 na základe 
usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie spôsobenej 
prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020, ktoré vydalo Ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, jej členovia prerokovali a schválili 
zmenu celkového hodnotenia prospechu žiakov prípravného ročníka, 0. a 1. ročníka  
z hodnotenia klasifikáciou na slovné hodnotenie a celkové hodnotenie predmetov výchovného 
zamerania na oboch stupňoch vzdelávania na hodnotenie slovom absolvoval/neabsolvoval. 
Celkové hodnotenie prospechu žiakov primárneho a nižšieho stredného vzdelávania  
v ostatných predmetoch hlavných vzdelávacích oblastí škola ponechala nezmenené 
(hodnotenie klasifikáciou). V školskom roku 2020/2021 realizovala zmenu celkového 
hodnotenia predmetu občianska náuka v nižšom strednom vzdelávaní a predmetu  
anglický jazyk v oboch stupňoch vzdelávania z klasifikácie na hodnotenie slovom 
absolvoval/neabsolvoval. V aktuálnom školskom roku kontrolovaný subjekt ponechal slovné 
hodnotenie žiakov prípravného, 0. a 1. ročníka a vrátil sa k pôvodnému hodnoteniu žiakov  
2. až 9. ročníka, a to na hodnotenie všetkých vyučovacích predmetov, okrem predmetu 
náboženská výchova, klasifikáciou. Všetky uvedené zmeny celkového hodnotenia žiakov boli 
v jednotlivých školských rokoch prerokované a schválené v pedagogickej rade. 

Z predloženej dokumentácie školy1 vyplynulo, že škola na poskytovanie podpory 
žiakom, ktorí sa nezúčastňovali dištančného vzdelávania alebo sa ho zúčastňovali 
nepravidelne, uplatňovala podporné opatrenia, ktoré orientovala na viaceré oblasti,  
čo v rozhovore potvrdila aj riaditeľka školy. V oblasti podpory učenia sa žiakov na vyučovacích 

                                                           

1 Zhodnotenie priebehu dištančného vzdelávania na 2. stupni Základnej školy, Chminianske Jakubovany 270 

počas mimoriadneho prerušenia vyučovania súvisiaceho s pandémiou COVID-19; Krízový plán dištančného 

vzdelávania; Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 

2019/2020 a za školský rok 2020/2021; zápisnice zo zasadnutí metodického združenia a predmetovej komisie. 
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hodinách sa škola zamerala na podporovanie rozvoja každého žiaka podľa jeho individuálnych 
potrieb, čo v dotazníku zadaného Štátnou školskou inšpekciou svojimi odpoveďami potvrdili 
takmer všetci opýtaní žiaci (96,43 %), ktorí sa vyjadrili, že učitelia sa zaujímajú o ich problémy 
v učení a sú im nápomocní pri ich riešení. Vo vyučovacom procese najmä primárneho 
vzdelávania pedagogickí zamestnanci využívali pomoc pedagogických asistentov pri učení  
sa žiakov a uplatňovali špecifické pedagogické intervencie (napr. predĺžený výklad).  
V zadanom dotazníku 85,30 % opýtaných pedagogických zamestnancov uviedlo, že v edukácii 
uplatňovali formatívne hodnotenie, ktorým získavali a zároveň žiakom poskytovali informácie  
o aktuálnom stave ich vedomostí a zručností. Učitelia v edukácii tiež povzbudzovali a chválili 
žiakov pri správnych odpovediach alebo pri splnení zadaných úloh, čo v dotazníku vo svojich 
odpovediach potvrdilo 98,21 % žiakov. V tejto súvislosti sa až 91,07 % žiakov vyjadrilo,  
že ak niečo nevedia, učitelia im nedajú hneď zlú známku, ale vysvetlia im, kde robia chyby  
a v akej oblasti sa potrebujú zlepšiť. Škola v období dištančného vzdelávania umožnila žiakom 
vyučovať sa prezenčnou formou v malých skupinách (5 + 1) podľa ich záujmu a súčasne  
pre žiakov, ktorí túto formu vzdelávania v škole nevyužili, zabezpečovala distribúciu 
pracovných listov. V dotazníku 53,57 % žiakov uviedlo, že dištančné vzdelávanie malo veľmi 
negatívne dopady na ich vedomosti a nedostatky v učení súviseli s ich nezapájaním  
sa do dištančného vzdelávania. Z dokumentácie školy vyplynulo, že opatrenia zamerané  
na oblasť podpory žiakov v čase mimo vyučovania škola realizovala prostredníctvom 
zapojenia sa do rôznych projektov. Počas letných prázdnin to bol projekt Letná škola, ktorého 
sa v roku 2020 zúčastnilo 47 žiakov a v roku 2021 72 žiakov. Individuálne alebo skupinové 
doučovania mohli žiaci školy absolvovať prostredníctvom projektu Spolu múdrejší 1 a Spolu 
múdrejší 2, ktorých sa zúčastnilo celkom 285 žiakov. V čase tematickej inšpekcie škola začínala 
realizovať projekt Spolu múdrejší 3. Kontrolovaný subjekt v oblasti psychickej pohody žiakov 
opatrenia zameral na posilnenie sociálneho učenia na vyučovacích hodinách tak,  
aby poskytovalo bezpečné a úspešné učenie sa žiakov a tým zvyšovalo ich možnosti uspieť 
nielen v škole, ale aj v bežnom živote. Školská psychologička a školská špeciálna pedagogička  
v spolupráci s výchovnou poradkyňou realizovali aj aktivity a programy primárnej prevencie 
rizikového správania žiakov2. V oblasti skvalitnenia práce pedagogických zamestnancov škola 
využívala aj inkluzívny tím, ktorý bol zameraný nielen na podporu žiakov vo vzdelávaní,  
ale aj na podporu pedagógov, na harmonizáciu ich pracovného prostredia,  
ako aj na zabezpečenie odbornej pomoci pri riešení rôznych problémov. Riaditeľka školy  
v rozhovore tiež uviedla, že umožnila učiteľom vzdelávanie prostredníctvom webinárov3  
alebo formou inovačných a aktualizačných vzdelávaní4 na základe ponúk zo súkromných 
inštitúcií alebo z metodicko-pedagogických centier. 
 
 

                                                           

2 Riešenie krízovej situácie – práca so žiakmi a triedou; Rizikové správanie žiakov v škole a čo s ním?; Tréning 

zameraný na predchádzanie a zvládanie agresivity; Postupy pri problematickom správaní žiakov vo vyučovacom 

procese. 
3 Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby a IVP na rázcestí medzi integráciou a inklúziou; Konflikt ako šanca; 

Riešenie krízovej situácie – práca so žiakmi a triedou; Ako rozvíjať komunikačné zručnosti u detí s ťažkosťami  

v učení; Rizikové správanie žiakov v škole a čo s ním. 
4 Metodika a tvorba textových študijných materiálov; Pokročilá tvorba digitálnych a interaktívnych školiacich 

materiálov; Metódy a formy práce so žiakmi v prípade dištančného vzdelávania; Práca s programom TEAMS; 

Práca s programom ZOOM; Inovatívne metódy vo vyučovacom procese; Riešenie problémov správania v rámci 

výchovno-vzdelávacieho procesu a ich eliminácia. 
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Zistenia z priameho pozorovania vyučovacieho procesu 
Primárne vzdelávanie 

Priebeh a úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu v triedach primárneho vzdelávania 
Štátna školská inšpekcia hodnotila na základe 33 hospitácií vo vyučovacích predmetoch 
slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, matematika, prírodoveda, vlastiveda a prvouka. 

Výrazným nedostatkom kontrolovaných hodín v triedach primárneho vzdelávania, 
ktorý negatívne ovplyvňoval efektivitu vyučovania, bola mimoriadne nízka úroveň 
komunikačných zručností žiakov v slovenskom jazyku, ktorá bránila ich jasnému, 
zrozumiteľnému a súvislému prejavu a prezentovaniu vedomostí a vlastných názorov. Rečový 
prejav žiakov bol ovplyvnený rómskym jazykom, bol nerozvinutý, väčšinou jednoslovný  
a gramaticky a často aj artikulačne nesprávny. Ojedinele žiaci vedeli prostredníctvom 
jednoslovných pomenovaní napr. jednoduchých strojov (kladka, ozubené koleso, páka, 
naklonená rovina) uplatňovať odbornú terminológiu. Schopnosť porozumieť hovorenému 
slovu bola predovšetkým v nižších ročníkoch na nízkej úrovni. Výrazné nedostatky mali žiaci  
aj v písomnom prejave. Väčšina z nich, vrátane žiakov 4. ročníka, nemala osvojené tvary 
písmen a ich písomný prejav bol často neúhľadný až nečitateľný. Časť žiakov dokázala správne 
napísať slovo iba diktovaním alebo odpisovaním jednotlivých hlások (písmen). Väčšina žiakov, 
a to aj žiakov 4. ročníka, nemala primerane osvojenú techniku čítania (hláskovanie, 
slabikovanie). Takmer na všetkých vyučovacích hodinách žiaci preukázali zručnosť pracovať  
s interaktívnou tabuľou, zväčša však na bežné písanie, dopĺňanie údajov a prezeranie 
prezentácií, iba ojedinele mali možnosť pracovať s výučbovým programom (na hodinách 
anglického jazyka). V oblasti poznávacích kompetencií žiaci na väčšej časti sledovaných hodín 
(63,64 %) nedokázali samostatne riešiť úlohy na zapamätanie a porozumenie učiva, vyžadovali 
si výraznú pomoc vyučujúcich alebo učivo reprodukovali iba doplnením vety vyučujúcich 
jednoslovným výrazom (Graf 3). Absentovalo vysvetľovanie učiva vlastnými slovami  
a preukazovanie jeho porozumenia. V prípade zadania aplikačných úloh (numerických 
príkladov, slovných úloh, viet s doplnením vybraného slova, použitím anglického výrazu  
vo vete a pod.) žiaci na väčšine hodín (72,73 %) nepreukázali schopnosť uplatniť svoje 
vedomosti a často nereagovali ani na pomoc vyučujúcich. Úlohy zamerané na vyššie 
myšlienkové procesy vyžadujúce si analyzovanie, hodnotenie a uplatňovanie tvorivosti žiaci 
nedokázali alebo nemali možnosť riešiť. V oblasti kompetencií k celoživotnému učenia sa iba 
na 22,73 % hodín si žiaci uvedomovali potrebu autonómneho učenia (Graf 4). Menšia časť 
žiakov dokázala pri zadanej samostatnej práci preberať zodpovednosť za vlastné učenie  
sa, no iba ojedinele dokázali samostatne identifikovať vlastné nesprávne riešenie a urobiť 
nápravu. Žiaci na sledovaných hodinách, na ktorých dostali príležitosť prezentovať hodnotiace 
postoje (47,47 %), nedokázali zhodnotiť svoj učebný výkon ani učebný výkon svojich 
spolužiakov. Z dôvodu neovládania slovenského jazyka nedokázali prezentovať svoje názory  
a postoje a na väčšej časti hodín (66,67 %) nedokázali ani aktívne diskutovať, čím sa u nich 
nemohli efektívne rozvíjať občianske kompetencie. Osvojené sociálne kompetencie žiaci 
prezentovali na menšej časti hodín (35,35 %). Správali sa zväčša disciplinovane, rešpektovali 
vyučujúcich, so spolužiakmi mali pozitívne vzťahy, avšak v procese učenia sa bola ich 
spolupráca neefektívna, často absentovala vzájomná interakcia a v prípade zadania skupinovej 
práce absentovalo tiež preberanie spoluzodpovednosti za plnenie úloh. 

V oblasti poskytovania podporných stimulov pre efektívne stratégie učenia sa 
vyučujúci na väčšine hodín (72,73 %) vytvárali pre žiakov podľa ich individuálnych potrieb  
a možností podmienky pre vzdelávanie, ojedinele nevyužívali zadávanie úloh s rozdielnou 
náročnosťou na zaktivizovanie žiakov s výraznými výukovými problémami a nevenovali 
pozornosť žiakom, ktorí o učenie neprejavovali záujem (Graf 5). Učebné pomôcky boli  
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vo vzťahu k preberanej téme na väčšine hodín využívané účelne, no ojedinele (predovšetkým  
na hodinách slovenského jazyka a literatúry a matematiky) nebola pre žiakov zabezpečená 
názornosť s cieľom pôsobiť na všetky ich zmysly, a tak im poskytnúť konkrétnejšiu predstavu  
o tom, čo sa učia. Vyučujúci učivo žiakom vysvetľovali primerane ich porozumeniu, pričom časť 
vyučujúcich využila aj svoje znalosti rómskeho jazyka. Pre žiakov vytvárali príležitosti  
pre aplikovanie vedomostí v reálnych situáciách, najčastejšie to však boli úlohy zadávané 
prostredníctvom rozhovoru, ktorý bol sťažený nedostatočnými komunikačnými schopnosťami 
žiakov, alebo prostredníctvom pracovných listov a zošitov. Na takmer polovici hodín (42,42 %) 
však absentovalo vytváranie priestoru pre aktívne, činnostné, zážitkové učenie a učenie 
prostredníctvom hry. Na sledovaných hodinách vyučujúci pozitívnym vzťahom k žiakom 
vytvárali atmosféru istoty a bezpečia a v prípade potreby využívali účinné výchovné postupy 
na eliminovanie nežiaduceho správania sa niektorých žiakov. Učitelia na väčšine hodín  
(78,79 %) uplatňovali formatívne hodnotenie, oceňovali osobné pokroky žiakov  
a pri neúspechu ich pozitívnou motiváciou povzbudzovali k zlepšeniu vzdelávacích výsledkov. 
Klasifikáciu na sledovaných hodinách uplatnili ojedinele. 

Nižšie stredné vzdelávanie 
Priebeh a úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu v triedach nižšieho stredného 

vzdelávania Štátna školská inšpekcia posudzovala na základe 40 hospitácií vo vyučovacích 
predmetoch slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, matematika, chémia, biológia, 
geografia a občianska náuka. 

Takmer na všetkých hospitovaných hodinách žiaci nedisponovali adekvátnymi 
komunikačnými zručnosťami. Ich slovná zásoba nebola veku primeraná, kultivovaná, spisovne 
správna a bola obmedzená na veľmi stručné alebo len jednoslovné odpovede s častým 
využívaním rómskeho dialektu. Svoje názory a poznatky vyjadrovali plynule a pohotovo len 
v minimálnej miere a nízka úroveň osvojených vedomostí sa preukázala aj pri uplatňovaní 
odbornej terminológie. Ich schopnosť diskutovať s vyučujúcimi alebo spolužiakmi iba zriedka 
smerovala k efektívnej spolupráci. V prípade, ak žiaci dostali príležitosť zmysluplne získavať  
a spracovávať informácie prostredníctvom prostriedkov informačno-komunikačných 
technológií, tak to takmer vždy dokázali. Najvýraznejším nedostatkom vyučovacieho procesu 
bola úroveň rozvíjania poznávacích kompetencií žiakov (Graf 3). V prevažnej miere žiaci riešili 
úlohy na zapamätanie a porozumenie, ako aj na aplikáciu, ale pri ich riešení na polovici hodín 
neboli schopní samostatne odlíšiť podstatné informácie od nepodstatných a osvojené učivo 
používať i v konkrétnych neznámych situáciách (napr. používanie pomocného slovesa „byť“  
vo vetách, rysovanie priamok a kolmíc, opisovanie otáčania Zeme okolo vlastnej osi a jej 
obiehanie okolo Slnka, určovanie funkcií štátu). Negatívom boli tiež nedostatočne rozvinuté 
manuálne zručnosti žiakov, ktoré sa prejavili pri práci s rysovacími pomôckami, 
 a to najmä nepresnosťou pri rysovaní priamok a kolmíc v predmete matematika. Miera 
preukázania poznávacích kompetencií v rovine vyšších myšlienkových procesov bola nízka. 
Stimuly k nim neboli žiakom zadávané najmä vo vyučovacích predmetoch matematika, 
anglický jazyk, biológia a geografia. V ostatných sledovaných predmetoch bolo rozvíjané ich 
analytické myslenie pri rozbore informácií a porovnávaní vzťahov a súvislostí medzi nimi len  
v menšej miere (napr. analýza literárnej ukážky po obsahovej a formálnej stránke, riešenie 
úloh na vyvodenie pojmu rovnica, analýza rôznych spôsobov dýchania živočíchov, 
identifikovanie príčiny vzniku konfliktov). Žiaci zriedkavo riešili úlohy na hodnotenie (napr. 
porovnávanie vlastností literárnych postáv, hodnotenie možností využitia uhlíka, znečistenia 
vody a životného prostredia) a len na jednej sledovanej hodine im boli zadávané úlohy  
na rozvoj tvorivosti, kde vytvárali vlastné postupy riešenia a formulovali hypotézy pri riešení 
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problémových úloh (tvorba viet), avšak takéto zadania prevažne nezvládali. Na väčšine 
hospitovaných hodín žiaci pracovali sústredene, ale boli málo iniciatívni a neistí. V menšej 
miere prejavili schopnosť uvedomiť si chyby, ktoré síce s pomocou vyučujúcich vedeli 
identifikovať, no nie vždy ich dokázali sami odstrániť. V priebehu edukácie žiaci zväčša 
nedostali príležitosť hodnotiť svoj učebný výkon a pokrok v učení sa, ako ani výkony 
spolužiakov a nebolo im umožnené reagovať na hodnotenie svojho výkonu, čím nemali 
možnosť komplexne rozvíjať svoje spôsobilosti k celoživotnému učeniu sa (Graf 4). Výrazné 
nedostatky boli identifikované aj v oblasti rozvíjania sociálnych kompetencií. Na väčšine 
kontrolovaných hodín (72,50 %) žiaci svoje správanie regulovali, boli k svojim spolužiakom  
a učiteľovi sociálne empatickí, ale na ostatných hodinách priebeh edukácie narúšali 
vyrušovaním svojich spolužiakov. V menšej miere bolo žiakom umožnené realizovať skupinovú 
prácu alebo prácu vo dvojiciach (napr. riešenie úloh zameraných na osovú súmernosť, 
vypracovanie pracovného listu na tému voda a druhy vôd, určovanie úloh jednotlivých členov 
triednej samosprávy), ak im to však umožnené bolo, zväčša preukázali schopnosť kooperovať, 
preberať spoluzodpovednosť za plnenie úloh, pričom výsledok svojej práce prezentovali iba 
ojedinele (chémia). Vo vyučovacích predmetoch biológia a geografia práca v skupinách úplne 
absentovala. Zapájať sa do diskusie im vyučujúci umožnili približne na polovici (47,50 %) 
sledovaných hodín, avšak žiaci nie vždy preukázali schopnosť aktívne počúvať a rešpektovať 
názory iných. 

Na sledovaných hodinách vyučujúci vo veľkej miere uplatňovali objektívne formatívne 
hodnotenie výkonu žiakov (92,50 %), avšak hodnotenie klasifikáciou využili len sporadicky  
(Graf 5). Učitelia zväčša oceňovali pokroky žiakov v učení, povzbudzovali ich, motivovali  
k ďalšiemu napredovaniu vo vzdelávaní a podporovali ich sebavedomie. Vytváraním pozitívnej 
sociálnej klímy triedy im zabezpečovali atmosféru istoty a psychického bezpečia, v ktorej  
sa žiaci cítili prirodzene a spokojne. Kontrolnou činnosťou bolo zistené, že pedagógovia  
pri osvojovaní nových poznatkov žiakmi, pri upevňovaní učiva a pri jeho precvičovaní 
zmysluplne a účelne vo vzťahu k stanoveným cieľom využívali vhodné učebné pomôcky (napr. 
učebnice, pracovné zošity, pracovné listy, prezentácie, balón naplnený héliom) vrátane 
digitálnej techniky (interaktívna tabuľa, notebook a dataprojektor). Poskytovanie 
podporných stimulov pre efektívne stratégie učenia sa každého žiaka bolo uplatňované  
na polovici hospitovaných hodín. Učitelia individuálnym prístupom a zadávaním úloh  
s rozdielnou náročnosťou vytvárali podmienky pre inkluzívne vzdelávanie každého žiaka. 
Miera uplatňovania efektívnych stratégií vyučovania bola veľmi nízka. Na väčšine 
kontrolovaných hodín vyučujúci nepoužívali metódy a formy práce smerujúce k aktívnemu 
činnostnému učeniu sa žiaka ani k rozvíjaniu jeho kritického myslenia a tvorivosti. 

Výrazné pozitívum z priameho pozorovania vyučovacích hodín: 

 uplatňovanie formatívneho hodnotenia. 
 

Výrazné negatíva z priameho pozorovania vyučovacích hodín: 

 nedostatočné komunikačné kompetencie žiakov, 

 nedostatočné zaraďovanie úloh na rozvíjanie vyšších myšlienkových procesov 
žiakov, 

 nevytváranie dostatočného priestoru žiakom na hodnotenie vlastných  
a spolužiakových učebných výkonov. 
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Graf 3  Preukázanie poznávacích kompetencií žiakov primárneho a nižšieho stredného vzdelávania  
na sledovaných vyučovacích hodinách 

 
 
 
 
Graf 4   Preukázanie kompetencií k celoživotnému učeniu sa a sociálnych zručností a schopností žiakov 
 primárneho a nižšieho stredného vzdelávania na sledovaných vyučovacích hodinách 
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Graf 5  Poskytovanie podporných stimulov učiteľom pre efektívne stratégie učenia sa každého žiaka  

v sledovaných predmetoch primárneho a nižšieho stredného vzdelávania 

 
 
Efektívnosť nastaveného systému podporných opatrení 

Škola v ŠkVP vykonala zmeny v školskom roku 2020/2021 a aj v školskom roku 
2021/2022 podľa Dodatku č. 7 k ŠVP a Dodatku č. 9 k ŠVP. Zmeny sa týkali len úpravy UO,  
a to presunom niektorých tém vyučovacích predmetov hlavných vzdelávacích oblastí  
do vyšších ročníkov primárneho aj nižšieho stredného vzdelávania. Tieto zmeny vykonala  
na základe diagnostiky žiakov po návrate na prezenčné vzdelávanie, ale i v dôsledku 
neefektívneho dištančného vzdelávania. Napriek tomu, že škola v období dištančného 
vzdelávania uskutočňovala vzdelávanie žiakov v malých skupinách, túto možnosť nevyužili 
všetci žiaci školy. Podľa vyjadrenia riaditeľky školy a vyučujúcich vzdelávanie žiakov v období 
dištančného vzdelávania realizovali predovšetkým zadávaním úloh prostredníctvom 
pracovných listov, ktorých návratnosť na oboch stupňoch vzdelávania bola nízka. 

Miera uplatňovania podporných opatrení v edukačnom procese s cieľom odstrániť 
dôsledky neplnohodnotného dištančného vzdelávania bola zisťovaná na základe dotazníka 
zadaného Štátnou školskou inšpekciou 56 žiakom nižšieho stredného vzdelávania  
a 34 pedagogickým zamestnancom školy, ako aj priamym pozorovaním vyučovacieho procesu 
školskými inšpektormi. Realizácia dotazníka žiakmi vybraných tried 5. až 9. ročníka bola 
sťažená ich nízkymi komunikačnými schopnosťami, ako aj nedostatočnými zručnosťami  
pri práci s počítačom a v každej skupine si vyžadovala prítomnosť minimálne troch školských 
inšpektorov. Tí otázky dotazníka žiakom predčítali, individuálne vysvetľovali a v niektorých 
prípadoch jeden zo školských inšpektorov s nimi komunikoval v rómskom jazyku. Aj napriek 
uvedenej skutočnosti boli odpovede žiakov často spontánne a nepremyslené. Najväčší rozdiel 
v odpovediach vyučujúcich a žiakov bol zaznamenaný v otázkach týkajúcich sa diferenciácie 
úloh, uplatňovania predĺženého výkladu a individualizovania vzdelávacieho obsahu žiakom  
vo výchovno-vzdelávacom procese. Uplatňovanie týchto metód a foriem práce v edukačnom 
procese potvrdili v odpovediach takmer všetci vyučujúci, pričom s tým súhlasilo len minimum 
žiakov, avšak školskí inšpektori priamym pozorovaním výchovno-vzdelávacieho procesu tieto 
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činnosti učiteľov na viac ako polovici sledovaných hodín potvrdili. V dotazníku sa takmer všetci 
vyučujúci vyjadrili, že na sprístupnenie učiva, ako aj na jeho upevnenie v edukačnom procese 
využívajú inovatívne formy vyučovania, ktoré však v odpovediach v dotazníku nepotvrdili žiaci 
školy, ale ani školskí inšpektori nezaznamenali priamym pozorovaním na vyučovacích 
hodinách. Zlepšenie si však od vyučujúcich v edukačnom procese vyžaduje podnecovanie 
žiakov k sebahodnoteniu a hodnoteniu spolužiakových výkonov, vytváranie priestoru žiakom 
na realizáciu rovesníckeho učenia a na zaradenie skupinovej práce s prvkami kooperácie. 
Využitie pomoci pedagogických asistentov učiteľa na vyučovacích hodinách pri práci so žiakmi 
uviedlo v dotazníku 61,77 % pedagógov najmä na primárnom stupni vzdelávania, ktorých 
činnosť bola školskými inšpektormi pozorovaná len na 3 sledovaných hodinách. Opatrenia  
na vytváranie atmosféry istoty a psychickej pohody žiakov v školskom prostredí škola 
zamerala najmä na posilnenie sociálneho učenia, ktoré vo svojich odpovediach v dotazníku 
potvrdili pedagogickí zamestnanci, väčšina žiakov a aj školskí inšpektori priamym pozorovaním 
na vyučovacích hodinách. Avšak správanie sa žiakov niektorých tried nižšieho stredného 
vzdelávania počas vyučovania, ale hlavne počas prestávok bolo bez rešpektovania pokynov 
vyučujúcich, bez dodržiavania stanovených pravidiel, bez kontroly svojho konania a s hlučnými 
prejavmi svojho temperamentu. Vzdelávacie problémy mali možnosť žiaci v čase mimo 
vyučovania riešiť formou individuálnej konzultácie so školskou špeciálnou pedagogičkou  
a so školskou psychologičkou, čo v dotazníku potvrdilo 82,35 % vyučujúcich, ale len 26,78 % 
žiakov. Na posilnenie skupinového doučovania s cieľom odstrániť nedostatky v oblasti 
vzdelávania sa škola zapojila do projektov Letná škola a Spolu múdrejší, avšak z dôvodu 
dvojzmennej prevádzky školy bolo ich zabezpečenie v priebehu školského roku z priestorových 
dôvodov problematické, a preto bolo realizované aj na školskej chodbe alebo v komunitnom 
centre. Vzhľadom na uvedenú organizáciu vyučovania škola v aktuálnom školskom roku 
nemohla zabezpečiť prístup žiakov nižšieho stredného vzdelávania do školského klubu detí, 
pretože v ňom prevádzkovala len jedno oddelenie pre 30 žiakov prvého ročníka. Nevyhovujúce 
priestorové podmienky tak nevytvárali možnosti pre zabezpečenie celodenného výchovného 
a vzdelávacieho systému ako prostriedku inklúzie žiakov z marginalizovanej rómskej komunity. 
Zaangažovanie zákonných zástupcov do spolupráce so školou v dotazníku uviedlo 97,06 % 
učiteľov a vo svojich odpovediach to potvrdili takmer všetci žiaci, avšak riaditeľka školy  
v rozhovore uviedla, že spolupráca so zákonnými zástupcami je náročná, mnohí nereagujú  
na predvolania a výzvy školy ohľadom výchovných alebo vzdelávacích výsledkov detí, riešenia 
záškoláctva či rediagnostických vyšetrení. V rámci podporných opatrení zameraných  
na skvalitnenie práce a vzdelávania pedagogických zamestnancov vedenie školy umožnilo 
učiteľom absolvovať rôzne vzdelávania zamerané na rozvíjanie osvojených kompetencií  
či na získavanie nových profesijných kompetencií aj v oblasti práce s ohrozenými skupinami 
žiakov, čo v dotazníku potvrdilo až 91,18 % učiteľov. Ďalej všetci vyučujúci uviedli, že navzájom 
spolupracovali, podporovali sa a odovzdávali si skúsenosti na spoločných zasadnutiach 
poradných orgánov školy, čo vyplynulo aj z predloženej dokumentácie. Tri štvrtiny učiteľov 
spolupracovalo s inkluzívnym tímom v záujme podpory žiakov vo vzdelávaní a 44,11 % učiteľov 
oceňovalo i odbornú pomoc školy pri riešení osobných problémov. 
 
1.3  INÉ ZISTENIA 

Vyučovací proces v triedach 0., 1., 3. a 4. ročníka prebiehal vo vysunutých pracoviskách, 
ktoré však neboli zaradené do siete škôl a školských zariadení ako elokované pracoviská 
základnej školy. 

Nedostatky boli zistené v organizácii vyučovania, konkrétne v rozvrhu hodín, v ktorom 
nebola dodržaná dĺžka obedňajšej prestávky pre žiakov v rozsahu minimálne 30 minút. Ďalšie 
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nedostatky súviseli s prekročením maximálneho počtu žiakov v skupinách pri vyučovaní 
anglického jazyka a informatiky v niektorých triedach primárneho a nižšieho stredného 
vzdelávania. 
 
 

2  ZÁVERY 

Školou vykonaná revízia ŠkVP zabezpečila nadväznosť vzdelávania naprieč vyučovacími 
predmetmi a stupňami vzdelávania a zároveň reflektovala zistenia z diagnostiky vedomostí  
a zručností žiakov. 

Nastavený a uplatňovaný systém opatrení vo výchovno-vzdelávacom procese 
čiastočne napomáhal odstrániť deficit v poznatkovej úrovni žiakov a minimalizovať dôsledky 
neplnohodnotného dištančného vzdelávania. 
 
Výrazné pozitívum 

 uplatňovanie formatívneho hodnotenia. 
 
Oblasti vyžadujúce zlepšenie  

 rozvíjanie komunikačných kompetencií žiakov, 

 rozvíjanie poznávacích kompetencií žiakov na úrovni vyšších myšlienkových procesov, 

 podnecovanie žiakov k sebahodnoteniu a hodnoteniu spolužiakových výkonov. 
 

Zistilo sa porušenie všeobecne záväzných právnych a interných predpisov: 
1. § 7 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene  

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a bod č. 3 Dodatku č. 7  
k štátnemu vzdelávaciemu programu schválenému Ministerstvom školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 6. 2. 2015 pod číslom 2015-5129/1758:1-  
-10A0 a číslom 2015-5129/5980:2-10A0 s platnosťou od 1. 9. 2015 (neprerokovanie  
a neodsúhlasenie zmien v obsahu ŠkVP v pedagogickej rade), 

2. § 6 ods. 5 vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení neskorších 
predpisov (nedodržanie dĺžky obedňajšej prestávky pre žiakov v rozsahu minimálne  
30 minút), 

3. § 15 ods. 3 a 4 vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení neskorších 
predpisov (prekročenie najvyššieho počtu žiakov v skupinách pri vyučovaní anglického 
jazyka a informatiky). 

 
Zamestnanci, ktorých sa príslušné inšpekčné zistenia týkajú, boli s výsledkami a závermi 
oboznámení. 
 
OPATRENIA ŠTÁTNEJ ŠKOLSKEJ INŠPEKCIE 

Na základe zistení a ich hodnotení uvedených v správe o výsledkoch školskej inšpekcie 
Štátna školská inšpekcia uplatňuje voči vedúcemu zamestnancovi kontrolovaného subjektu 
tieto opatrenia: 

1. odporúča:  
a) kontrolu úrovne edukačného procesu zamerať na rozvíjanie komunikačných 

kompetencií žiakov, rozvíjanie poznávacích kompetencií žiakov na úrovni vyšších 
myšlienkových procesov a rozvíjanie sebahodnotiacich zručností žiakov a zručností  
k hodnoteniu výkonov spolužiakov. 
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2. ukladá kontrolovanému subjektu opatrenia: 
a) Zmeny v obsahu ŠkVP prerokovávať v pedagogickej rade. 

Termín: stály Zodpovedná: riaditeľka školy 

b) Upraviť dĺžku obedňajšej prestávky v súlade s platným právnym predpisom. 
Termín: 18. 03. 2022 Zodpovedná: riaditeľka školy 

c) Vyučovací predmet anglický jazyk vyučovať v skupinách s najvyšším počtom 17 žiakov. 
Termín: 18. 03. 2022 Zodpovedná: riaditeľka školy 

d) Vyučovací predmet informatika vyučovať v skupinách s najvyšším počtom 17 žiakov. 
Termín: 18. 03. 2022 Zodpovedná: riaditeľka školy 

 
Správu o splnení uložených opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin 

predložiť Školskému inšpekčnému centru Prešov v termíne do 09. 09. 2022. 
 
PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 

1. ŠkVP  
2. správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský 

rok 2018/2019 a za školský rok 2020/2021 
3. správa o priebehu výchovy a vzdelávania v čase mimoriadnej situácie počas prerušenia 

školského vyučovania za školský rok 2019/2020 a za školský rok 2020/2021 
4. krízový plán dištančného vzdelávania 
5. zhodnotenie priebehu dištančného vzdelávania na 2. stupni Základnej školy, 

Chminianske Jakubovany 270 počas mimoriadneho prerušenia vyučovania súvisiaceho 
s pandémiou COVID-19 za školské roky 2019/2020 a 2020/2021 

6. zápisnice zo zasadnutí pedagogickej rady v školských rokoch 2019/2020, 2020/2021  
a 2021/2022 

7. plány práce, hodnotiace správy a zápisnice zo zasadnutí metodického združenia  
za školské roky 2019/2020 a 2020/2021 

8. plány práce, hodnotiace správy a zápisnice zo zasadnutí predmetovej komisie  
za školské roky 2019/2020 a 2020/2021 

9. správa o činnosti školského špeciálneho pedagóga za školský rok 2020/2021 
10. kritériá hodnotenia žiakov primárneho a nižšieho stredného vzdelávania v školskom 

roku 2021/2022 
11. plán práce školského psychológa na školský rok 2020/2021 
12. rozvrhy hodín učiteľov a rozvrhy hodín jednotlivých tried 
13. katalógové listy žiakov 

 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovil: 
školský inšpektor: RNDr. František Bočkay  
Dňa: 15. 02. 2022 
 
PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili: 

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Prešov: 
RNDr. František Bočkay 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
PaedDr. Katarína Goffová 
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Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 17. 02. 2022  
v Prešove: 

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Prešov: 
 
 
 
 
 

RNDr. František Bočkay    ...................................................... 
 
 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
 
 
 

PaedDr. Katarína Goffová     ...................................................... 

Vyjadrenie vedúceho zamestnanca kontrolovaného subjektu, ktorého sa zistenia týkajú 
(vedúci zamestnanec môže zaslať písomné vyjadrenie k obsahu správy do 5 pracovných dní  
od prerokovania): 
 
 
 
 
 
PaedDr. Katarína Goffová     ........................................................ 
 
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
 
 
 
 
RNDr. František Bočkay     ........................................................ 
 
 
 
Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti  


