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ŠTÁTNA ŠKOLSKÁ INŠPEKCIA 
Školské inšpekčné centrum Banská Bystrica 

Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica 
 

Číslo: 6113/2021-2022 
 

SPRÁVA 
o výsledkoch školskej inšpekcie 

vykonanej dňa 11. 04. 2022 

Názov kontrolovaného subjektu 

Základná škola s materskou školou, Gemerský Jablonec 244 – Alapiskola és Óvoda, 
Almágy  

Zriaďovateľ Obec Gemerský Jablonec 

 
 Vedúci zamestnanci kontrolovaného subjektu: 
Mgr. Péter Agócs, riaditeľ školy 
Mgr. Zuzana Žitňárová Agócsová 

 
 V súlade s poverením na následnú inšpekciu č. 6113/2021-2022 zo dňa 08. 04. 2022 inšpekciu  
 vykonala: 
 PaedDr. Soňa Hanesová, školská inšpektorka, ŠIC Banská Bystrica          .................................... 
 

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 

Základná škola s materskou školou, Gemerský Jablonec 244 – Alapiskola és Óvoda, 
Almágy 

Druh školskej inšpekcie Komplexná inšpekcia 

Číslo poverenia 6064/2019-2020 

Dátum vykonania školskej inšpekcie 16. 01. 2020 - 17. 01. 2020 

 
 
Meno školskej inšpektorky, ktorá inšpekciu vykonala:  
Mgr. Iveta Bystrianska 
 
Zistené nedostatky:  
Z komplexnej inšpekcie vyplynuli nedostatky, ktoré sa týkali spĺňania podmienky na výkon 
činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca, zvyšovania účinnosti vnútorného systému 
kontroly a hodnotenia  zamestnancov prostredníctvom hospitačnej činnosti, podpory činnosti 
poradných orgánov riaditeľa školy. Ďalšie nedostatky sa týkali vytvárania situácií v edukácii na 
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vyhľadávanie, triedenie a spracovávanie informácií z rôznych zdrojov, systematického 
rozvíjania hodnotiacich a sebahodnotiacich spôsobilostí detí, dodržiavania metodických 
pokynov pri realizácii grafomotorických činností. 
 

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. Realizovať kontrolnú činnosť v súlade s cieľmi hospitácií, výchovno-vzdelávaciu 
činnosť analyzovať a hodnotiť vo vzťahu k cieľom, s jasným pomenovaním pozitív 
a negatív, prijímať účelné opatrenia na odstránenie  zistených nedostatkov.  

Predložený plán kontrolnej činnosti vypracovaný na aktuálny školský rok obsahoval analýzu 
výsledkov kontroly výchovno-vzdelávacej činnosti (ďalej VVČ) za uplynulé obdobie,  na základe 
ktorej boli definované ciele hospitačnej činnosti zamerané na proces učenia sa detí 
v adaptačnom období, na uplatňovanie inovačných trendov vo VVČ, rozvíjanie 
grafomotorických zručností detí a využívanie zážitkového učenia. Z analýzy hospitačných 
záznamov1 vyplynulo, že pri zisťovaní úrovne adaptácie detí v obidvoch triedach bol 
dokumentovaný rovnaký priebeh pozorovaných procesov VVČ z hľadiska učenia sa detí 
a vyučovania učiteľkou s uplatnenými identickými, formálnymi odporúčaniami.2 V ďalších 
hospitačných záznamoch3 boli zaznamenané pozorované procesy, pozitívne zistenia  aj oblasti 
vyžadujúce zlepšenie, ale opatrenia k zisteným nedostatkom v každom hospitačnom zázname 
boli identicky a formálne formulované,4 ich plnenie aj kontrolované, v niektorých záznamoch 
opatrenia absentovali. Uplatňovanie menej účinných metód a foriem kontroly najmä smerom 
k definovaniu identických a formálnych opatrení k zisteným nedostatkom vo VVČ nebolo 
nápomocné pri ďalšom riešení pretrvávajúcich problémov,  pri plánovaní a realizácii edukácie, 
čo sa preukázalo aj počas hospitácie školskou inšpektorkou.  
Odporúčanie bolo akceptované. 
 

2.  Zefektívniť činnosť poradných orgánov, podporiť ich poradnú, kontrolnú, hodnotiacu 
a odborno-metodickú funkciu. 

Analýzou zápisníc5 z pedagogických rád bolo zistené, že sa zasadnutia riadili predloženým 
plánom a ich činnosť bola zameraná na prerokúvanie zmien a úprav školského vzdelávacieho 
programu (ďalej ŠkVP), školského poriadku, vedenia pedagogickej dokumentácie v triedach 

                                                           

1 Trieda č. 1  - hospitačný záznam zo dňa 13. 09. 2021 a 21. 09. 2021; Trieda č. 2 – hospitačný záznam zo dňa 20. 

09. 2021 a 27. 09. 2021 
2 Uprednostňovať citlivý prístup k deťom pred direktívnym; Pripravovať hry, v ktorých sa deti samé uplatnia 

a dosiahnu maximálnu spokojnosť a radosť 
3 Trieda č. 2 – hospitačný záznam zo dňa 07. 10. 2021 a 11. 11. 2021; Trieda č. 1 – hospitačný záznam zo dňa  

08. 11. 2021 
4 Viac chváliť deti, konkrétne poukázať za čo si dieťa zaslúži pochvalu; Nesnažiť sa za každú cenu žiadať od detí 

dodržiavanie pravidiel správania, neriadiť im každý krok 
5 26. 08. 2021; 22. 11. 2021 
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a informácie  o výsledkoch správy o VVČ za uplynulý školský rok. Obsahom zasadnutí boli  
aj témy týkajúce sa aplikovania právnych predpisov, odborno-metodických materiálov 
súvisiacich s predprimárnym vzdelávaním, čím bol vytvorený predpoklad, že pedagogická rada 
ako poradný orgán riaditeľa plnila informačnú, hodnotiacu i odborno-metodickú funkciu. 
Odporúčanie bolo akceptované. 
 

3. Systematicky rozvíjať hodnotiace a sebahodnotiace spôsobilosti detí, vo VVČ ich viesť 
k väčšej samostatnosti pri vyhľadávaní a získavaní informácií z rôznych dostupných 
zdrojov. 

Z hospitačnej činnosti počas následnej inšpekcie vyplynulo, že počas hier a hrových činností 
podľa výberu boli deti pri príchode do triedy zaradené učiteľkou do činností zameraných  
na vystrihovanie a skladanie pripravenej šablóny vajíčka s kuriatkom, zdobenie veľkonočných 
kraslíc z papiera6, na ktoré deti lepili samolepky geometrických tvarov na predkreslený tvar, 
alebo do tmavého podkladu vyškrabávali námety podľa vzoru učiteľky. Aj napriek tomu,  že nie 
všetky deti akceptovali určený vzor a zvolili si svoj motív, väčšina detí nemala možnosť 
experimentovať s výtvarnými vyjadrovacími prostriedkami, nástrojmi a materiálmi, pričom 
neboli učiteľkou usmerňované na vyjadrovanie svojich predstáv, výsledkom čoho boli 
identické výsledné práce. Jedno dieťa si spontánne prezeralo detskú knihu7, ale nemalo 
záujem o vyhľadávanie, prezentovanie a využitie získaných informácií v súvislosti s témou8, 
pričom jemu, ani ostatným deťom nebola učiteľka nápomocná v objavovaní, vyhľadávaní 
a spracovávaní informácií z rôznych zdrojov ani v  pochopení súvislostí vzhľadom k jarným 
a veľkonočným tradíciám, čím nenapomáhala preukázaniu ich učebných kompetencií  
ani kompetencií tvorivo a kriticky myslieť. Počas VVČ im neposkytovala spätnú väzbu, 
nekontrolovala, či rozumejú jej pokynom, nevyzývala ich na vyjadrovanie názorov, 
hodnotiacich záverov na výsledky svojej činnosti, dôsledkom čoho neboli podporované 
hodnotiace a sebahodnotiace spôsobilosti detí. 
Odporúčanie nebolo akceptované. 

4. Dodržiavať metodické pokyny pri nácviku grafomotorických zručností. 
Počas frontálne realizovanej vzdelávacej aktivity ako samostatnej formy denných činností, 
nebol kladený dôraz na proporčnú vyváženosť a prelínanie vzdelávacích oblastí, činnosti 
a úlohy boli zamerané na osvojovanie grafomotorických prvkov vyžadujúcich pohyb dlane 
a prstov. Deti pri kreslení grafomotorického prvku - horný oblúk nezotrvali v správnej polohe 
pri stole, neboli dôsledné v držaní grafického materiálu a ich intenzita tlaku na podložku 
nebola primeraná, čo bolo výsledkom neakceptovania odporúčaných metodických postupov 
učiteľkou. Aplikovaním neefektívnych stratégií VVČ a neposkytovaním spätnej väzby učiteľkou 
sa znižovalo budovanie správnych návykov detí pri písaní a rozvíjanie ich grafomotorických 
kompetencií. 
Odporúčanie nebolo akceptované. 
  

1.2.2  Plnenie opatrení prijatých kontrolovaným subjektom 
1. Vykonať 1. atestáciu a spĺňať podmienky na výkon činnosti vedúceho pedagogického 

zamestnanca 

                                                           

6 zakúpené v obchode 
7 Môj pestrý obrázkový slovník 
8 Prebúdzanie jari 
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Analýzou dokumentácie9 bolo zistené, že zástupkyňa riaditeľa pre MŠ vykonala 1. atestáciu 
dňa 27. 08. 2020. V čase následnej inšpekcie opatrenie prijaté kontrolovaným subjektom bolo 
neaktuálne z dôvodu zmeny právnych predpisov. 
Opatrenie bolo neaktuálne. 
 

2  ZÁVERY 

Zo 4 odporúčaní uplatnených školskou inšpekciou boli akceptované 2. Realizáciou hospitačnej 
činnosti zameranej na monitorovanie kvality edukácie a riešením odborno-metodickej 
problematiky prostredníctvom pedagogických rád sa vytvoril predpoklad  smerom ku 
koordinovaniu aktuálnych odborných otázok súvisiacich s výchovou a vzdelávaním. 
Dve odporúčania neboli akceptované, čo sa prejavilo nevytváraním situácií na vyhľadávanie, 
triedenie a spracovanie informácií z rôznych zdrojov učiteľkou, na podporovanie k hodnoteniu 
a sebahodnoteniu detí ani na zvládnutie správnych návykov pri písaní/kreslení, čo znižovalo 
preukazovanie ich učebných, sociálnych a grafomotorických kompetencií. 
Jedno opatrenie prijaté riaditeľom školy bolo neaktuálne, a to z dôvodu zmeny právnych 
predpisov. 

 
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 
- vytvárať podmienky pre inkluzívne vzdelávanie každého dieťaťa realizovaním cielenej 

VVČ so zameraním na vyhľadávanie, triedenie a spracovanie informácii z rôznych 
zdrojov, rozvíjanie grafomotorických kompetencií, poskytovanie spätnej väzby 
a hodnotenie výkonov detí vzhľadom na ich individuálne možnosti a schopnosti. 

 
 
PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII: 
1. ŠkVP „Hravá a zdravá cesta za poznaním“, 
2. plán VVČ, 
3. triedna kniha, 
4. denný poriadok, 
5. ročný plán kontrolnej činnosti,  
6. hospitačné záznamy, 
7. plán pedagogických rád, 
8. zápisnice z pedagogických rád, 
9. osvedčenie o vykonaní 1. atestácie. 
 
 
 

                                                           

9 Osvedčenie o 1. atestácii zo dňa 27. 08. 2020 – Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 
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Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školská inšpektorka:  PaedDr. Soňa Hanesová  
Dňa: 19. 04. 2022 
 
PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Banská Bystrica: 
PaedDr. Soňa Hanesová 
 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovední vedúci zamestnanci: 
Mgr. Péter Agócs 
Mgr. Zuzana Žitňárová Agócsová 
 
Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 26. 04. 2022 
v Gemerskom Jablonci:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Banská Bystrica: 
 
 
 
 
PaedDr. Soňa Hanesová                                                             .....................................................  
 
 
 
 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovední vedúci zamestnanci: 
 
      
 
 
Mgr. Péter Agócs                            .....................................................  
 
 
Mgr. Zuzana Žitňárová Agócsová                                             ......................................................... 
 
 
 
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. Péter Agócs, riaditeľ školy                                    ..................................................  
 
 
Mgr. Zuzana Žitňárová Agócsová, zástupkyňa riaditeľa pre MŠ   ................................................ 
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Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
 
 
PaedDr. Soňa Hanesová, školská inšpektorka             .....................................................  
 
 
 
Na vedomie 

Úsek inšpekčnej činnosti  
 

 


