
 

 

 

1 

 

 

ŠTÁTNA ŠKOLSKÁ INŠPEKCIA 
Školské inšpekčné centrum Trnava 

Jána Bottu č. 4, 917 01  Trnava  
 

Číslo: 2099/2021-2022  
 

SPRÁVA 
o výsledkoch školskej inšpekcie 

vykonanej dňa 26. 04. 2022  

Názov kontrolovaného subjektu 

Základná škola s materskou školou, Bučany 155 

Zriaďovateľ Obec Bučany 

 
Vedúci zamestnanci kontrolovaného subjektu: 

Ing. Edita Sklenárová, riaditeľka školy 
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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 

Základná škola s materskou školou , Bučany 155 

Druh školskej inšpekcie tematická inšpekcia 

Číslo poverenia 2013/2019-2020 

Dátum vykonania školskej inšpekcie 09. 10. 2019 a 11. 10. 2019 

 
Mená školských inšpektorov, ktorí inšpekciu vykonali:  
Mgr. Kornélia Nagy-Kürtössy; Mgr. Ivana Kubáňová; Mgr. Marek Nádaský. 
 
Zistené nedostatky:  
Zistené nedostatky v dodržiavaní všeobecne záväzných právnych predpisov sa týkali 

klasifikácie žiaka v náhradnom termíne z dôvodu jeho 30 % neúčasti na vyučovaní; 

stanovenia povinnosti uhradiť spôsobenú škodu na majetku školy všetkými žiakmi v triede 

na základe nepreukázanej kolektívnej viny; obmedzenia práv zákonných zástupcov žiakov 

pri ospravedlňovaní žiaka z vyučovania. 
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Prehľad uplatnených opatrení Počet 

Odporúčania 4 

Opatrenia prijaté zo strany kontrolovaného subjektu 3 

Opatrenia uložené Štátnou školskou inšpekciou 0 

 
1.2  ZISTENIA A ICH HODNOTENIE  
1.2.1  Akceptácia odporúčaní 

1. Zabezpečiť interné vzdelávanie pedagogických zamestnancov v problematike 
uplatňovania ľudských práv. 

Z predloženej dokumentácie koordinátora pre ľudské práva vyplynulo, že vzdelávanie 
v problematike uplatňovania ľudských práv bolo v súlade s plánom činnosti zabezpečené 
externým školiteľom (Slovenské národné stredisko pre ľudské práva v Bratislave) v marci 
2021, avšak vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s pandémiou Covid-19 sa 
nekonalo a náhradný termín jeho realizácie nebol stanovený. Odporúčanie nebolo 
akceptované. 

2. Aktualizovať školský poriadok (ŠP) v súvislosti s odvolávaním sa na právne normy 
týkajúce sa ľudských práv. 

ŠP bol aktualizovaný v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov. 
Jeho revidovaná verzia bola zverejnená na webovom sídle školy a tiež v jej vstupných 
priestoroch. Zákonní zástupcovia žiakov boli s ním preukázateľne oboznámení počas 
rodičovského združenia. Odporúčanie bolo akceptované. 

3.  Vyšpecifikovať v ŠP spôsob postupu pri uplatňovaní výchovných opatrení 
v súvislosti so žiakmi so ŠVVP.  

Analýza ŠP preukázala vypracovanie jeho samostatnej časti (2.2.3 Hodnotenie správania 
žiaka s hyperkinetickou poruchou) zameranej na spôsob a konkrétne postupy 
pri uplatňovaní výchovných opatrení pri vzdelávaní žiakov so ŠVVP. Odporúčanie bolo 
akceptované. 

4. Ustanoviť školský parlament a vytvoriť priestor na participáciu jeho členov 
na fungovaní školy.  

Analýzou vyhodnocovacej správy koordinátora pre ľudské práva sa zistilo, že vzhľadom 
na dlhotrvajúcu mimoriadnu situáciu počas pandémie sa ustanovenie školského 
parlamentu  presunulo o ďalší školský rok. Odporúčanie nebolo akceptované. 
 
1.2.2  Plnenie opatrení prijatých zo strany kontrolovaného subjektu 
1. Upravenie ŠP, odstránenie zásady na základe ktorej mal byť žiak klasifikovaný 
prostredníctvom komisionálnej skúšky z dôvodu neprítomnosti na vyučovaní a nie 
z dôvodu nedostatku podkladov pre klasifikáciu. 

Štátna školská inšpekcia zistila, že v revidovanom ŠP boli upravené zásady klasifikácie 
žiakov v súlade s ustanovením všeobecne záväzného právneho predpisu. Opatrenie bolo 
splnené. 

2. Upravenie povinnosti uhradiť spôsobenú škodu na majetku školy všetkými žiakmi 
v triede, ak sa nezistí vinník stanovenej v ŠP. 
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Kontrolou upraveného ŠP sa zistilo, že zákonný zástupca žiaka má nahradiť len škodu, 
ktorú žiak úmyselne zavinil. Sporné ustanovenie o kolektívnej zodpovednosti za úhradu 
spôsobenej škody na majetku školy bolo zo ŠP odstránené. Opatrenie bolo splnené. 

3. Dodržiavanie práv zákonných zástupcov žiakov v ŠP pri ospravedlňovaní neprítomnosti 
ich detí na vyučovaní stanovených všeobecne záväzným právnym predpisov. 
Analýzou aktuálneho ŠP sa zistilo, že sú v ňom dodržané práva zákonných zástupcov 
žiakov pri ospravedlnení neprítomnosti ich detí na vyučovaní v súlade  so všeobecne 
záväzným právnym predpisom. Opatrenie bolo splnené 

 
2 ZÁVERY 

Zo 4 odporúčaní uplatnených školskou inšpekciou škola 2 akceptovala. Aktualizovaný ŠP sa 

odvolával len na platné právne normy, vypracovaním samostatnej časti zameranej na spôsob 

a postupy pri uplatňovaní výchovných opatrení žiakov so ŠVVP sa skvalitnili podmienky ich 

výchovy a vzdelávania v škole.  

Nezabezpečenie interného vzdelávania pedagogických zamestnancov v problematike 

uplatňovania ľudských má negatívny dopad na zdokonaľovanie ich profesijných kompetencií 

v tejto oblasti. Neustanovením školského parlamentu sa obmedzilo vytvorenie podmienok 

na konkrétnu spoluprácu zástupcov žiakov s vedením školy. 

Opatrenia prijaté riaditeľkou školy boli splnené. Revidovaním školského poriadku sa v súlade 

so všeobecne záväznými právnymi predpismi upravili zásady klasifikácie žiakov, bola 

stanovená povinnosť zákonného zástupcu uhradiť škodu na majetku školy len v prípade jeho 

úmyselného poškodenia žiakom. Odstránili sa diskriminačné ustanovenia týkajúce sa 

ospravedlnenia neprítomnosti ich detí na vyučovaní čo podporilo rešpektovanie práv 

zákonných zástupcov žiakov.  

Zamestnanci, ktorých sa príslušné inšpekčné zistenia týkajú, boli s výsledkami a závermi 
oboznámení. 
 
PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 
1. správa o prijatí opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin 
2. správa o splnení prijatých opatrení 
3. školský poriadok 
4. vyhodnocovacia správa koordinátora pre ľudské práva – školský rok 2020-2021 
5. zápisnice zo zasadnutí pedagogickej rady 
6. dokumentácia metodických orgánov 
 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školská inšpektorka:  Mgr. Kornélia Nagy-Kürtössy 
Dňa: 02. 05. 2022 
 
PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  
a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Trnava: 
Mgr. Kornélia Nagy-Kürtössy 
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b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
Ing. Edita Sklenárová 
 
Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 16. 05. 2022 
v Bučanoch:  
a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Trnava: 
 
 
 
 
 
Mgr. Kornélia Nagy-Kürtössy     .....................................................  
 
b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
 
 
 
Ing. Edita Sklenárová                                                                     .....................................................  
 
Vyjadrenie vedúceho zamestnanca kontrolovaného subjektu, ktorého sa zistenia týkajú 
(vedúci zamestnanec môže zaslať písomné vyjadrenie k obsahu správy do 5 dní pracovných 
od prerokovania): 
 
 
Ing. Edita Sklenárová                                               ....................................................  
 
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
Mgr. Kornélia Nagy-Kürtössy                ..................................................... 

 
Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti  
 


