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Číslo: 1037 /2021-2022 

 
 

SPRÁVA 
o výsledkoch školskej inšpekcie 

vykonanej v dňoch: 09. 03. 2022 – 11. 03. 2022  

Názov kontrolovaného subjektu 

Súkromná základná škola, Sklenárova 1, Bratislava 

Zriaďovateľ PhDr. Veronika Bisaki, PhD., Bajzova 10, 821 08 Bratislava 

 
Vedúci zamestnanci kontrolovaného subjektu: 
 
PhDr. Veronika Bisaki, PhD., riaditeľka školy 
PaedDr. Jana Slovíková, zástupkyňa riaditeľky školy 
 
V súlade s poverením na následnú inšpekciu č. 1037/2021-2022 zo dňa 08. 03. 2022 inšpekciu 
vykonali: 
 
PaedDr. Katarína Kevická Marčeková ............................................................................. 
Školská inšpektorka 
ŠIC Bratislava 

RNDr. Mária Šimková    .............................................................................. 
Školská inšpektorka 
ŠIC Bratislava 
 

1  PREDMET ŠKOLSKEJ INŠPEKCIE 

Stav odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v základných školách 

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

Kontrolovaný subjekt 

Súkromná základná škola, Sklenárova 1, Bratislava 

Druh školskej inšpekcie Tematická inšpekcia 

Číslo poverenia 11003/2020 – 2021 

Dátum vykonania školskej inšpekcie 
16. 06. 2021 – 18. 06. 2021  
07. 10. 2021 – 08. 10. 2021 a 11. 10. 2021 
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Mená školských inšpektorov, ktorí inšpekciu vykonali:  
PaedDr. Katarína Kevická Marčeková, RNDr. Mária Šimková 
 
Zistené nedostatky:  
Počas výkonu tematickej inšpekcie boli v kontrolovanom subjekte zistené nedostatky týkajúce 
sa nespĺňania kvalifikačných predpokladov a podmienok na výkon riadiacej funkcie riaditeľkou 
školy, nespĺňania kvalifikovanosti 5 pedagogických zamestnancov, vykonávania 
špecializovanej činnosti v kariérovej pozícii triedny učiteľ odborným zamestnancom, 
nevypracovania IVVP jednému začlenenému žiakovi, nezabezpečenia individuálnych 
intervencií a vyučovania špecifických predmetov školským špeciálnym pedagógom a školským 
psychológom a nedôsledného vypĺňania doložky na vysvedčení žiakov s mentálnym 
postihnutím. 
Zriaďovateľkou a riaditeľkou školy bolo prijatých dohromady 7 opatrení na odstránenie 
zistených nedostatkov, ktoré boli kontrolovanému subjektu vrátené na prepracovanie 
z dôvodu neuvedenia termínov splnenia prijatých opatrení. Prijaté opatrenia boli následne 
prepracované a zaslané Školskému inšpekčnému centru Bratislava v stanovenom termíne. 
Správu o splnení prijatých opatrení kontrolovaný subjekt predložil riadne v stanovenom 
termíne. 

Prehľad uplatnených opatrení Počet 

Odporúčania 1 

Opatrenia prijaté zo strany kontrolovaného subjektu 7 

Opatrenia uložené Štátnou školskou inšpekciou 0 

 
1.2 ZISTENIA A ICH HODNOTENIE  
1.2.1 Akceptácia odporúčaní 

1. Absolvovať rozširujúci modul funkčného vzdelávania zástupkyňou riaditeľky školy.  
Zástupkyňa riaditeľky školy k termínu vykonania následnej inšpekcie neabsolvovala 
rozširujúci program funkčného vzdelávania. 
Odporúčanie nebolo akceptované.  

1.2.2 Plnenie opatrení prijatých kontrolovaným subjektom 
1. Zabezpečiť spĺňanie kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti 

v príslušnej kategórii a podkategórii riaditeľkou školy. 
Kontrolou predložených menovacích dekrétov bolo zistené, že do funkcie riaditeľky školy 
bola menovaná od 15. 12. 2021 do 20. 02. 2022 zástupkyňa riaditeľky, ktorá spĺňala 
požadované kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii 
a podkategórii. Po ukončení kvalifikačného vzdelávania bola odo dňa 21. 02. 2022 
menovaná do funkcie na 5 rokov opäť pôvodná riaditeľky školy 
PhDr. Veronika Bisaki, PhD.. Štátna školská inšpekcia analýzou a kontrolou predložených 
dokladov o jej dosiahnutom vzdelaní zistila, že k získanému vysokoškolskému vzdelaniu 
druhého stupňa v študijnom odbore andragogika, kulturológia na Univerzite Komenského 
v Bratislave a pedagogickej spôsobilosti na vyučovanie odborných predmetov na 
stredných odborných školách získala kvalifikáciu v kategórii pedagogického zamestnanca 
vychovávateľ dňa 19. 02. 2022 ukončením kvalifikačného vzdelávania v odbore 
vychovávateľstvo na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Na základe predložených 
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úväzkov pedagogických zamestnancov bolo zistené, že vykonávala pracovnú činnosť 
v príslušnej kategórii pedagogického zamestnanca vychovávateľ.  

      Opatrenie bolo splnené. 

2. Získať profesijné kompetencie potrebné na výkon činnosti vedúceho pedagogického 
zamestnanca riaditeľkou školy. 

Školská inšpekcia z rozhovoru s riaditeľkou školy a kontrolou predložených dokladov 
zistila, že súčasná riaditeľka školy PhDr. Veronika Bisaki, PhD., aktuálne menovaná do 
funkcie odo dňa 21. 02. 2022 bola zaradená do skupiny v základnom module funkčného 
vzdelávania s predpokladaným termínom ukončenia v kalendárnom roku 2022, o čom 
predložila potvrdenie. 

      Opatrenie bolo splnené. 

3. Zabezpečiť vyučovací proces pedagogickými zamestnancami spĺňajúcimi kvalifikačné 

predpoklady v príslušnej kategórii a podkategórii.  

Analýzou a kontrolou predložených dokladov sa zistilo, že s 3 pedagogickými 
zamestnancami, ktorí nespĺňali kvalifikačné predpoklady pre príslušnú kategóriu 
a podkategóriu pedagogického zamestnanca a neabsolvovali kvalifikačné vzdelávanie pre 
vyučované predmety v príslušnej kategórii a podkategórii pedagogického zamestnanca bol 
ukončený pracovný pomer dohodou na ich vlastnú žiadosť. Ďalší 2 pedagogickí 
zamestnanci, ktorí nespĺňali kvalifikačné predpoklady pre príslušnú kategóriu 
a podkategóriu pedagogického zamestnanca boli preradení do inej kategórie. Jeden z nich 
bol preradený do kategórie školský špeciálny pedagóg, pre ktorú spĺňal kvalifikačné 
predpoklady. Druhý z nich bol preradený do kategórie pedagogický  asistent a odo dňa 
preradenia mu plynula lehota 2 roky na získanie kvalifikačného predpokladu. Riaditeľka 
školy prijala do pracovného pomeru na pozíciu učiteľ druhého stupňa základnej školy (ZŠ) 
3 nových zamestnancov a na pozíciu učiteľ prvého stupňa ZŠ 1 novú zamestnankyňu. 
Všetci spĺňali kvalifikačné predpoklady pre príslušnú kategóriu a podkategóriu 
pedagogických zamestnancov. 
Z celkového týždenného počtu vyučovacích hodín v 1. – 9. ročníku (242) bola odbornosť 
vyučovacieho procesu zabezpečená na 71,07 %. Neodborne bolo odučených 70 hodín 
týždenne. 
Opatrenie bolo splnené. 
 
4. Zabezpečiť vykonávanie špecializovanej činnosti v kariérovej pozícii triedny učiteľ 

pedagogickým zamestnancom.  

Z dokladov predložených kontrolovaným subjektom bolo zistené, že špecializovanú 
činnosť v kariérovej pozícii triedny učiteľ vykonávali v súlade s platným právnym 
predpisom pedagogickí zamestnanci.  
Opatrenie bolo splnené. 

5. Vypracovať IVVP jednému začlenenému žiakovi s viacnásobným postihnutím.  

Škola preukázala, že absentujúci IVVP v školskom roku 2021/2022 bol žiakovi 
s viacnásobným postihnutím vypracovaný. Na základe analýzy dokumentu sa zistilo, že 
v ňom boli zapracované odporúčania príslušného zariadenia poradenstva a prevencie.  
Opatrenie bolo splnené. 
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6. Zabezpečiť žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) v zmysle 

odporúčaní zariadení poradenstva a prevencie individuálne intervencie a vyučovanie 

špecifických predmetov školským špeciálnym pedagógom a školským psychológom.  

Kontrolovaný subjekt predložil na kontrolu doklady, z ktorých vyplynulo, že pracovnú 
činnosť školského špeciálneho pedagóga a školského psychológa vykonávali 
zamestnankyne spĺňajúce kvalifikačné predpoklady pre príslušnú kategóriu 
pedagogického a odborného zamestnanca. Rozvrhy hodín školského špeciálneho 
pedagóga a školského psychológa potvrdili realizáciu individuálnych intervencií 
a vyučovanie špecifických predmetov terapeuticko-korekčné cvičenia, rozvíjanie 
špecifických funkcií, rozvíjanie grafomotorických zručností a písania a rozvíjanie 
komunikačných schopností a sociálnych zručností u žiakov so ŠVVP.  
Opatrenie bolo splnené. 

7. Doplniť text o variante vzdelávacieho programu v doložke na vysvedčení 
integrovaných žiakov s mentálnym postihnutím. 

Komparáciou katalógových listov  s vysvedčeniami vygenerovanými v programe eŠkola 
u 5 vybraných žiakov s mentálnym postihnutím bolo zistené, že všetci mali uvedený 
príslušný variant vzdelávacieho programu v oboch kontrolovaných dokladoch. 
Opatrenie bolo splnené. 

 

2 ZÁVERY 

Odporúčanie uplatnené školskou inšpekciou nebolo kontrolovaným subjektom akceptované.  
Splnením všetkých prijatých opatrení zabezpečením spĺňania kvalifikačných predpokladov na 
výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a podkategórii a podmienok na výkon riadiacej 
funkcie riaditeľkou školy, zabezpečením vyučovacieho procesu kvalifikovanými pedagogickými 
zamestnancami, vykonávaním špecializovanej činnosti v kariérovej pozícii triedny učiteľ 
pedagogickými zamestnancami, vypracovaním chýbajúceho IVVP jednému začlenenému 
žiakovi, realizáciou individuálnych intervencií a vyučovania špecifických predmetov školským 
špeciálnym pedagógom a školským psychológom a doplnením textu o variante vzdelávacieho 
programu v doložke na vysvedčení integrovaných žiakov s mentálnym postihnutím bol 
vytvorený predpoklad na zlepšenie úrovne vzdelávania žiakov a zároveň došlo k zvýšeniu 
odbornosti vyučovania na 71,07 %.  
 
Zamestnanci, ktorých sa príslušné inšpekčné zistenia týkajú, boli s výsledkami a závermi 
oboznámení. 
 
PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 

1. Menovacie dekréty do funkcie vedúcich zamestnancov školy; 
2. doklady o získanom vzdelaní pedagogických a odborných zamestnancov; 
3. rozvrhy hodín tried; 
4. osobné rozvrhy a úväzky pedagogických a odborných zamestnancov; 
5. rozdelenie a pracovný čas pedagogických asistentov a vychovávateľov; 
6. osobné spisy zamestnancov; 
7. osobný spis s IVVP žiaka s viacnásobným postihnutím; 
8. katalógové listy a vysvedčenia v programe eŠkola vybraných žiakov. 
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Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školská inšpektora:  PaedDr. Katarína Kevická Marčeková 
Dňa: 26. 04. 2022 
 
PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  

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

PaedDr. Katarína Kevická Marčeková 
 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
PhDr. Veronika Bisaki, PhD. 
 

Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa: 27. 04. 2022  
v Bratislave 
 

a) za štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Bratislava: 
 

 
 
 
 

PaedDr. Katarína Kevická Marčeková                                                        .....................................................  
 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
 
PhDr. Veronika Bisaki, PhD.                              .......................................................  

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

PhDr. Veronika Bisaki, PhD., riaditeľka školy               .................................................... 
 
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
 
 
PaedDr. Katarína Kevická Marčeková, školská inšpektorka .....................................................  

 

Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti  


