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1  PREDMET ŠKOLSKEJ INŠPEKCIE 

Wellbeing – vplyv pozitívneho psychického nastavenia žiakov a učiteľov na dosahovanie 

výsledkov vo vzdelávaní 

 
1.1  ZÁKLADNÉ ÚDAJE  

Tematická inšpekcia bola vykonaná v štátnom gymnáziu s vyučovacím jazykom 
slovenským. Školu navštevovalo 231 žiakov, ktorí sa vzdelávali v 4-ročnom vzdelávacom 
programe, žiaden žiak nebol so zdravotným znevýhodnením ani s nadaním. Škola 
neevidovala menej úspešných žiakov. 

Výchovu a vzdelávanie v kontrolovanom subjekte zabezpečovalo 18 pedagogických 
zamestnancov. Výchovný poradca a školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní boli 
ustanovení, ale v škole nepôsobil školský podporný tím.  

Celkový počet vymeškaných hodín za 1. polrok v aktuálnom školskom roku bol 
15 529, z nich bolo 8 hodín neospravedlnených. 

  
1.2  ZISTENIA A ICH HODNOTENIE 

Cieľom informatívnej inšpekcie bolo overiť nástroje na zisťovanie stavu vytvorených 
podmienok pre spokojnosť učiteľov a žiakov v školskom prostredí a vzťahy medzi nimi. Počas 
inšpekcie boli zadané dotazníky žiakom 2. – 4. ročníka 4-ročného vzdelávacieho programu, 
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ktorými boli zisťované vzťahy medzi žiakmi a tiež žiakmi a učiteľmi. Takisto boli zadané 
dotazníky pedagogickým zamestnancom zamerané na ich spokojnosť a psychickú pohodu, 
ako aj dotazníky monitorujúce klímu školy. 

 
 

2  ZÁVERY 

Zistenia z dotazníkov a rozhovorov budú spracované do súhrnnej správy za Slovenskú 
republiku a zverejnené na webovom sídle Štátnej školskej inšpekcie a budú súčasťou Správy 
o stave a úrovni výchovy vzdelávania v školách a školských zariadeniach v školskom roku 
2021/2022 v SR.  
 
 
Zamestnanci, ktorých sa príslušné inšpekčné zistenia týkajú, boli s výsledkami a závermi 
oboznámení. 
 
PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 
1. školský poriadok  
2. interná smernica o prevencii a riešení šikanovania v škole 
3. rozvrhy tried 
4. plán práce výchovného poradcu na školský rok 2021/2022 
5. plán práce školského koordinátora vo výchove a vzdelávaní na školský rok 2021/2022 
6. dotazník pre žiaka  
7. dotazník pre pedagogického zamestnanca – klíma   
8. dotazník pre pedagogického zamestnanca – wellbeing 
 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školská inšpektorka: Mgr. Jana Dzedzinová 
Dňa: 14. 04. 2022 
 
PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  

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

Mgr. Jana Dzedzinová 
b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 

Mgr. Daniela Mihóková 
 
Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 04. 05. 2022 
v Prešove:  

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

 
 
 
 
 

Mgr. Jana Dzedzinová                 ...................................................... 
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b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 

 
 
 
 
 

Mgr. Daniela Mihóková                         .....................................................  
 
Vyjadrenie vedúceho zamestnanca kontrolovaného subjektu, ktorého sa zistenia týkajú 
(vedúci zamestnanec môže zaslať písomné vyjadrenie k obsahu správy do 5 pracovných dní 
od prerokovania): 
 
 
 
Mgr. Daniela Mihóková, riaditeľka školy                      ...................................................... 
 
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
 
 
Mgr. Jana Dzedzinová, školská inšpektorka   ........................................................ 
 
 
 
Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti  
 

 
 


