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1  PREDMET ŠKOLSKEJ INŠPEKCIE 

Stav odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v materskej škole 

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

Kontrolovaný subjekt 

Materská škola, Čelovce 207 

Druh školskej inšpekcie komplexná inšpekcia 

Číslo poverenia 6071/2017-2018 

Dátum vykonania školskej inšpekcie 30. 01. 2018 – 31. 01. 2018 

 
 
Meno školskej inšpektorky, ktorá inšpekciu vykonala:  
Mgr. Iveta Bystrianska  
 
Zistené nedostatky:  
    Zistené nedostatky v dodržiavaní právnych predpisov sa týkali Školského vzdelávacieho 

programu „ Zvedavé slniečka “ (ďalej ŠkVP), ktorý neobsahoval rozpracovanie časti týkajúcej 

sa kontroly a hodnotenia detí, triedna kniha nebola vedená pravidelne. Vo výchovno-
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vzdelávacej činnosti (ďalej VVČ) neboli podporované hodnotiace a sebahodnotiace 

spôsobilosti detí. 

Prehľad uplatnených opatrení Počet 

Odporúčania 1 

Opatrenia prijaté zo strany kontrolovaného subjektu 2 

Opatrenia uložené Štátnou školskou inšpekciou 0 

 
1.2  ZISTENIA A ICH HODNOTENIE  
1.2.1  Akceptácia odporúčaní 

1. Podporovať v edukácii hodnotiace a sebahodnotiace spôsobilosti detí. 
Na overenie akceptácie odporúčania školská inšpekcia využila hospitáciu, z výsledkov ktorej 
vyplynulo využívanie priebežnej pozitívnej (verbálnej i neverbálnej) pochvaly detí učiteľkou 
i zapájanie detí do hodnotenia, ktoré prejavovali tlieskaním alebo rytmizáciou ostináta                    
na ozvučných paličkách.  
Využitie pozitívnych foriem hodnotenia detí počas hrania sa spontánnych hier, zdravotného 
cvičenia, pri vykonávaní úloh a po dokončení činností ich motivovalo k ďalšiemu záujmu 
o činnosti a aktivizovalo k plneniu úloh, ku komunikácii medzi sebou navzájom i s dospelými. 
Vo vzdelávacej aktivite učiteľka podporila predčitateľskú gramotnosť napísaním mien detí 
alebo začiatočných písmen ich mena rôznymi farbami na interaktívnu tabuľu, ku ktorým deti 
priebežne zaznamenávali pomocou symbolov1 správne a nesprávne odpovede pri utvrdzovaní 
farieb, ich odtieňov, mechanického odriekania vzostupného a zostupného číselného radu (do 
10), umiestnenia obrázkov na ploche a precvičenia orientácie  detí  za pomoci predložiek              
a prísloviek v rade a v priestore. V závere dopoludňajšej vzdelávacej aktivity poukázala na 
zaznamenané symboly, ktoré si deti vizuálne porovnali, odpovedali  na otázky, prečo majú 
rozdielne symboly, koľko ktorých symbolov majú jednotlivé deti, pričom prejavili vlastné 
názory, aj pochopenie zmyslu ich zobrazenia na tabuli, niektoré aj vynaliezavosť ako zlepšiť 
svoje hodnotenie dokreslením symbolov. Realizované činnosti podporili hodnotiace 
a sebahodnotiace spôsobilosti detí, poukázali na význam symbolov vzhľadom k splneniu úloh 
jednotlivými deťmi. 
Odporúčanie bolo akceptované.  

 
1.2.2  Plnenie opatrení prijatých kontrolovaným subjektom 

1. Doplniť chýbajúcu časť ŠkVP, vypracovať vnútorný systém kontroly a hodnotenia 
detí.  

Analýzou predloženého ŠkVP bolo zistené, že vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí  bol 
dopracovaný s uvedením metód hodnotenia, podporujúcich sebahodnotenie detí, ich aktivitu 
a motiváciu.  
Opatrenie bolo splnené.  
 

2. Dôsledne vypĺňať triednu knihu, viesť v nej pravidelné záznamy. 
Kontrola záznamov v triednej knihe na školský rok 2021/2022 preukázala jej pravidelné 
vedenie. Záznamy poskytovali informáciu o VVČ v jednotlivých dňoch v súlade s vybranými 
formami denných činností (dopoludnia) podľa štátneho vzdelávacieho programu                         
                                                           

1 slniečka, zvislé čiarky; 
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pre predprimárne vzdelávanie, nakoľko MŠ poskytovala poldennú výchovu a vzdelávanie. 
Opatrenie bolo splnené.  
 
1.3  INÉ ZISTENIA 
     Na zistené nedostatky týkajúce sa nespĺňania podmienky na výkon činnosti vedúceho 

pedagogického zamestnanca riaditeľkou MŠ, z dôvodu nevykonania prvej atestácie, bol 

upozornený zriaďovateľ, ktorý v  stanovenom termíne zaslal Školskému inšpekčnému centru 

Banská Bystrica informáciu o stave odstránenia zistených nedostatkov2. Z rozhovoru 

s riaditeľkou vyplynulo, že atestáciu nevykonala. Vzhľadom na zmeny v právnom predpise jej 

vykonanie nie je v súčasnosti potrebné. 

 

 

2  ZÁVERY 

 
Uplatnené odporúčanie (1) školskej inšpekcie týkajúce sa podporovania hodnotiacich 
a sebahodnotiacich spôsobilosti u detí bolo akceptované. Permanentná pochvala učiteľky, 
využitie prvkov rytmizácie na sprostredkovanie pozitívnych zážitkov z hodnotenia, zaradenie 
symbolov v hodnotení a ich analyzovanie v sebahodnotení podporilo aktivitu a motiváciu detí 
i schopnosť premýšľať o vlastnom učení sa. 
Dve opatrenia prijaté riaditeľkou MŠ boli splnené.  

Splnenie prijatého opatrenia dopracovaním vnútorného systému kontroly a hodnotenia detí  

v ŠkVP prispelo k zosúladeniu jeho spracovania s právnymi predpismi a k podpore sebareflexie 

detí využitím metód hodnotenia vo VVČ. Pravidelné vedenie triednej knihy poskytlo prehľad 

o realizovaných aktivitách a činnostiach detí.  

 
Zamestnanci, ktorých sa príslušné inšpekčné zistenia týkajú, boli s výsledkami a závermi 
oboznámení. 
 
PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII: 
1. ŠkVP „Zvedavé slniečka“,  
2. triedna kniha, 
3. správa o splnení prijatých opatrení na odstránenie zistených nedostatkov riaditeľkou MŠ, 
4. stanovisko Obce Čelovce k plneniu uložených opatrení pod číslom BB/2018/000158/00074   
    zo dňa 05. 03. 2018.  
 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školská inšpektorka: PaedDr. Miroslava Dobiasová, PhD. 
Dňa: 13. 04. 2022 
 
PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Banská Bystrica: 

                                                           

2 o absolvovaní predatestačného vzdelávania riaditeľky a podaní prihlášky na vykonanie prvej atestácie v Centre 

celoživotného vzdelávania na Pedagogickej fakulte v Ružomberku zo dňa 24. 09. 2018; 
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PaedDr. Miroslava Dobiasová, PhD. 
 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 Mgr. Jana Mácelová 
 
Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 26. 04. 2022 vo Veľkom 
Krtíši:  
 

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Banská Bystrica: 
 
 
 
 
 

PaedDr. Miroslava Dobiasová, PhD.    .....................................................  
 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
 
 
 

Mgr. Jana Mácelová     .....................................................  
 
 
 
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. Jana Mácelová, riaditeľka materskej  školy                 ........................................................  
 
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
PaedDr. Miroslava Dobiasová, PhD., školská inšpektorka   ........................................................ 
 
 
Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti  
 


