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1 PREDMET ŠKOLSKEJ INŠPEKCIE 

Stav zavedenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole, výchovno- 
-vzdelávacej činnosti a učenia sa detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie v materskej škole 
povinné 
 
1.1 ZÁKLADNÉ ÚDAJE 

Kontrolovaným subjektom bola vidiecka štátna materská škola (ďalej len „MŠ“)  
s vyučovacím jazykom slovenským, ktorá zabezpečovala celodennú výchovu a vzdelávanie  
v jednej heterogénnej triede. Do MŠ bolo prijatých 15 detí, pričom 5 z nich škola evidovala ako 
deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie (ďalej aj ako „PPV“). K aktuálnemu školskému 
roku bolo na základe žiadosti zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa do MŠ prijaté jedno dieťa 
s PPV. MŠ ako spádová škola vzdelávala 4 deti s PPV. Z inej spádovej oblasti bolo v MŠ 
vzdelávané jedno dieťa s PPV a oproti tomu bolo jedno dieťa, ktorého sa PPV týkalo,  
zo spádovej oblasti MŠ vzdelávané v inej MŠ.  

 
1.2 ZISTENIA A ICH HODNOTENIE  
1.2.1  Formálne predpoklady pre zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania 

MŠ uskutočňovala výchovu a vzdelávanie podľa školského vzdelávacieho programu  
s názvom „Zdravé telíčko – veselé srdiečko“ (ďalej len „ŠkVP“), ktorý bol vypracovaný v súlade 
so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách  
a obsahoval náležitosti podľa školského zákona. Učebnými osnovami ŠkVP boli vzdelávacie 
štandardy jednotlivých vzdelávacích oblastí príslušného štátneho vzdelávacieho programu, 
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avšak ani pokyny ani usmernenia1 súvisiace s cieľmi a obsahom vzdelávania detí, pre ktoré 
bolo predprimárne vzdelávanie povinné, neboli v učebných osnovách implementované.  
Súčasťou ŠkVP boli aj východiská plánovania výchovno-vzdelávacej činnosti (ďalej len „VVČ“). 
Zabezpečenie zodpovedajúceho predprimárneho vzdelávania sa opieralo o podporné 
aktivity2, ktoré boli zakomponované do plánu práce školy na aktuálny školský rok. 

Deklarovanie osobitostí, pokynov a usmernení súvisiacich s PPV v podmienkach školy 
nebolo postačujúce (okrem pravidiel týkajúcich sa prijímania a dochádzky detí do MŠ). 
Postupy na optimalizáciu a zlepšovanie vzdelávacieho procesu a podmienok, za ktorých mala 
výchova a vzdelávanie detí s PPV prebiehať, škola nemala konkretizované a nemala stanovené  
ani také zásady plánovania obsahu VVČ, ktoré by zdôraznili potrebu adaptácie, zostručnenia  
a vyselektovania cieľov a obsahu vzdelávania pre deti, ktoré boli prijaté na PPV na jeden 
školský rok. Z analýzy záznamov v triednej knihe ďalej vyplynulo, že učiteľka síce integrovala 
obsah vzdelávania zo všetkých vzdelávacích oblastí, ale rešpektovaniu individuálneho tempa 
detí pri dosahovaní výchovno-vzdelávacích cieľov venovala nižšiu pozornosť, čo bolo 
zaznamenané aj v priebehu sledovanej VVČ.  

Spôsoby a zásady zaisťovania bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní 
vrátane informácií týkajúcich sa procesov prijímania a dochádzky detí s PPV do MŠ boli 
zadefinované v školskom poriadku. Denný poriadok akceptoval organizačné podmienky 
výchovy a vzdelávania stanovené príslušným štátnym vzdelávacím programom a bol 
spracovaný s ohľadom na možnosti školy i výchovno-vzdelávacie potreby detí. Počet 
zaradených detí v triede bol v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Ich 
celodennú výchovu a vzdelávanie3 zabezpečovala len jedna učiteľka, čo bolo v rozpore  
so všeobecne záväzným právnym predpisom. 

Z dôvodu nedostatočného personálneho zabezpečenia v škole nebola ustanovená 
pedagogická rada. MŠ nemala vypracovaný ani plán profesijného rozvoja, čo nevytváralo 
predpoklady na zvyšovanie kvality pedagogickej činnosti učiteľky vo vzťahu k deťom s PPV. 
Menej efektívne škola reagovala na požiadavku pedagogického diagnostikovania a hodnotenia 
detí. Predložené pozorovacie hárky boli vedené formálne a bez informácií o pedagogických 
situáciách, ktoré by mali napomáhať posúvať dieťa do zóny najbližšieho osobného rozvoja.  
Na tvorbu odborného portfólia, resp. metodických materiálov týkajúcich sa PPV sa učiteľka 
nezameriavala, čo bolo potvrdené aj výsledkami informačného dotazníka pre riaditeľa školy.  

Predprimárne vzdelávanie zabezpečovala jedna učiteľka, ktorá spĺňala kvalifikačné 
predpoklady na výkon pracovnej činnosti v MŠ. VVČ v triede nebola posilnená iným 
pedagogickým zamestnancom ani odborným zamestnancom.  

Fyzickou prehliadkou interiéru a exteriéru MŠ, ako aj rozhovorom s riaditeľkou školy 
bolo zistené, že materiálno-technické vybavenie vo vzťahu k potrebám detí, pre ktoré bolo 
predprimárne vzdelávanie povinné, nenapĺňalo štandard určený príslušným štátnym 
vzdelávacím programom. Škola disponovala detskými knihami rôzneho žánru, užšou škálou 
didaktických pomôcok4 a niekoľkými stavebnicami a hračkami. Zvýšenú pozornosť si 

                                                           

1 Povinné predprimárne vzdelávanie: Sprievodca cieľmi a obsahom, Dieťa hovoriace iným jazykom: Možnosti 
kompenzačnej podpory v predškolskom vzdelávaní. 
2 Besiedky k spoločenským udalostiam, športové podujatia, spolupráca s centrom pedagogicko-psychologického 
poradenstva a prevencie (depistáž školskej spôsobilosti). 
3 Prevádzka MŠ bola v čase od 07.00 hod. do 15.00 hod. 
4 Číslice a písmená, sady obrázkov na viaceré témy, detské hudobné perkusívne nástroje, Orffov inštrumentár, 
elektronické klávesy, DVD prehrávač, Bee-Bot, notebook, interaktívna tabuľa, zväčšovacie sklá, multifunkčné 
zariadenie, karimatky, šmýkačka, hojdačka, náčinie na cvičenie a výtvarný a pracovný materiál. 
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vyžadovalo vybavenie triedy detským nábytkom, zabezpečenie centier aktivít, hrových 
kútikov, učebných pomôcok dramatického charakteru, edukačných programov, ale aj ďalších 
učebných pomôcok napomáhajúcich plneniu ŠkVP.  

Priestorové usporiadanie interiéru rešpektovalo potreby detí pri hrách, pohybových 
aktivitách i odpočinku a umožňovalo dodržiavať vopred stanovené bezpečnostné pravidlá. 
Školský dvor bol oplotený a jeho vybavenie (voľné plochy, záhradné hry, pieskovisko) 
umožňovalo deťom realizovať vyvážený záujmový a pohybový program. 

Podmienky prednostného prijímania detí s PPV boli rozpracované a boli 
zakomponované do školského poriadku. Kontrolou osobných spisov detí, ktorých sa PPV 
týkalo, bolo zistené, že riaditeľka školy rozhodovala o prijatí dieťaťa do MŠ na základe žiadosti 
zákonného zástupcu spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného 
lekára pre deti a dorast. Pri vydaní rozhodnutí sa riadila správnym poriadkom, pričom 
rešpektovala školským zákonom stanovené podmienky prednostného prijatia detí, pre ktoré 
bolo predprimárne vzdelávanie povinné a ktoré mali trvalý pobyt v obci. Z vyjadrenia riaditeľky 
školy, ako aj z predloženej dokumentácie vyplynulo, že do času vykonania tematickej inšpekcie 
škola nezaevidovala prípad, aby zákonný zástupca dieťaťa nedbal o riadne plnenie PPV svojho 
dieťaťa (vynechaných viac ako päť dní v mesiaci bez ospravedlnenia) ani žiadnu požiadavku  
na rozhodnutie o iných veciach stanovených zákonom.  

 
1.2.2  Výchovno-vzdelávacia činnosť 

Na prevažnú časť realizovaných činností učiteľka vytvorila vhodné vzdelávacie 
prostredie a na plnenie zámerov z jednotlivých vzdelávacích oblastí (Jazyk a komunikácia, 
Človek a príroda, Človek a spoločnosť, Človek a svet práce, Matematika a práca s informáciami 
a Zdravie a pohyb) poskytla deťom dostatočné časové možnosti. Prirodzene prebiehajúce 
činnosti (napr. konštruovanie ciest, mostov a budov, kreslenie, modelovanie a hry na školskom 
dvore), ako aj príležitosti na rozhodovanie sa medzi ponúknutými témami podporili iniciatívu 
všetkých detí, čo malo pozitívny dopad na ich učenie sa, na rozvoj manuálnych zručností  
i na rozvíjanie komunikačných kompetencií a prehĺbenie sociálnych vzťahov. V činnostiach deti 
kooperovali a navrhované iné možnosti riešenia si navzájom primerane akceptovali. Prístup  
k početným aktivitám a možnosti na bezprostredné preskúmanie blízkeho vnútorného  
i vonkajšieho prostredia im umožnili využívať viaceré svoje zmysly. Deti prezerali knihy, 
diskutovali na rôzne témy, pracovali s kalendárom počasia, vnímali a rozlišovali zvuky, 
experimentovali s pieskom i modelovacou hmotou a popritom získavali informácie vzťahujúce 
sa na svet okolo nich. V riadených vzdelávacích aktivitách sa však vyskytli aj situácie, v ktorých 
dosahované zámery (vymenovanie číselného radu s dvojciferným číslom či vyčleňovanie hlásky 
v slove) svojou náročnosťou nezodpovedali schopnostiam a možnostiam všetkých detí, a preto 
neboli vždy splnené v očakávanej kvalite. V priebehu riešenia úloh na štvorcovej sieti  
za pomoci programovateľnej hračky bolo pozorované, že daktoré deti ešte nemali adekvátne 
zvládnutý postup krokov pri jej naprogramovaní (potrebný počet stlačenia šípky vpravo, vľavo, 
dopredu) a k správnym výsledkom sa dopracovali len za pomoci učiteľky.  

V praktických činnostiach deti dodržiavali adekvátne techniky a konali v súlade  
so všeobecne známymi metodickými a bezpečnostnými postupmi. Spôsobilosť samostatne 
konštruovať výrobky, ktoré majú určitý účel (veterný mlyn, hasiaci prístroj), prezentovali 
najmä pri stavbe mesta a jeho okolia. Na pobyte vonku preukazovali veku primerané 
ochranárske postoje voči prírode i elementárne základy environmentálnej kultúry. Základné 
sebaobslužné činnosti počas stolovania, hygieny a obliekania primerane zvládali.  
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Jazyk a reč boli prirodzenou súčasťou všetkých aktivít v MŠ. Rečový vzor učiteľky bol 
korektný a kultivovaný, pričom spisovný jazyk prezentovala aj knižnou podobou (čítaním 
rôznych textov). Sprostredkovaním skúseností s písanou rečou a so žánrovo rôznorodou 
literatúrou pre deti (napr. rozprávka, hádanka, pieseň, vyčítanka) učiteľka prispievala  
k rozvoju hovorenej podoby jazyka a pritom stimulovala vývin reči u detí na úrovni viacerých 
jej zložiek (slovná zásoba, súvislé a gramaticky správne vyjadrovanie i sociálne primerané 
vyjadrovanie sa). V čase tvorby jazykového prejavu komunikovali deti prevažne v spisovnej 
podobe štátneho jazyka. Ojedinelé používanie nespisovných výrazov, resp. menej kultivované 
prejavy v spontánnej komunikácii učiteľka v záujme udržania bezprostredného kontaktu  
s deťmi vhodne tolerovala a súčasne ich nenásilným spôsobom regulovala. Schopnosť 
fonologického uvedomovania si deti rozvíjali napr. vytváraním rytmického sprievodu  
k slabičnej štruktúre slova či vyčlenením začiatočnej hlásky slova. V týchto činnostiach boli iba 
ojedinele zaznamenané prípady, keď mali ťažkosti so striedaním rôznych dĺžkových hodnôt. 
Deti prezentovali pozitívny postoj ku knihám, a to nielen v situáciách, keď z nich čítala učiteľka, 
ale aj v činnostiach, ktoré si volili samé (často vyhľadávali napr. atlas vtákov, ktorého obsah 
úzko súvisel s aktuálnou témou týždňa).  

Za účelom rozvíjania grafomotorických zručností učiteľka využila pracovný list, ktorý 
poskytoval predlohu na zvládnutie jednoduchých grafomotorických prvkov vyžadujúcich 
pohyb dlane a prstov (horná slučka). Výberom pracovného listu učiteľka rešpektovala 
prepojenosť s osvojovaným obsahom na tému Prileteli vtáčky a súčasne naplnila požiadavky 
primeranosti a logicky usporiadaného systému učiva. Zaznamenávanie grafomotorického 
prvku si niektoré deti vopred precvičili na tabuli. Pozorovaním práce detí a ich postupov bolo 
zistené, že pri činnostiach s grafickým materiálom dokážu uplatniť grafomotorické zručnosti 
(správny úchop grafického materiálu, prítlak na papier, orientácia na ploche) správne. 

Zdravotné cvičenie bolo realizované frontálnou formou, pričom vývinové zákonitosti 
detí vo vzťahu k ich vekovému zoskupeniu v triede neboli adekvátne zohľadnené. 
Uplatňovanie stratégií motorického učenia bolo málo efektívne, a to malo za následok,  
že činnosť detí s PPV bola z hľadiska ich potrieb a možností poddimenzovaná. Učiteľka sa len 
okrajovo zameriavala na kontrolu správneho zaujatia východiskových polôh a postojov  
a spôsobom, akým zabezpečovala individuálny prístup, ani nedosiahla požadovanú nápravu  
v technike cvičenia (napr. postoje na vystretých nohách, úklony, sed skrčmo či zaujatie polohy 
vo vzpore kľačmo). V záujme zdravého psychosomatického rozvoja a zvyšovania odolnosti 
organizmu detí bol uskutočnený pobyt vonku, v rámci ktorého bola v primeranej miere 
zaradená vychádzka a rôzne športové činnosti na školskom dvore (hry s loptou, beh, lezenie). 
Deťom boli umožnené aj spontánne pohybové aktivity a hry (šmýkanie, hojdanie, 
experimentovanie s pieskom a prírodninami), čo kladne ovplyvnilo ich emocionálny vývoj. 

Rozvoj sociálnych a personálnych kompetencií bol podporený prostredím, v ktorom 
prevládal rešpekt a vzájomné akceptovanie sa. Deti využívali priestor a čas na zapájanie sa  
do neštruktúrovaných hier s ostatnými a pritom vhodne využívali svoju fantáziu a kreativitu. 
Pri hre s ostatnými sa učili vyjednávať i riešiť problémy. V prípadoch, keď sa vyskytli nežiaduce 
prejavy spoločenského správania, učiteľka deti usmerňovala a pomáhala im hľadať 
kompromisy, avšak na diskusie o odlišných stanoviskách im niekedy neposkytla potrebný čas. 
Málo pozornosti venovala aj posudzovaniu a hodnoteniu priebehu a výsledkov VVČ.  
Pri hodnotení často využívala všeobecné formulácie, ktoré nešpecifikovali hodnotený problém 
(napr. dobre si to urobil/a, je to pekné) ani nepotvrdzovali individualizáciu vzdelávania.  
Z dôvodu, že deti neboli vyzývané na posudzovanie a hodnotenie hier a činností, svoje práce 
poväčšine odkladali na určené miesto (šatňová skrinka) bez možnosti ich prezentovania. 
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2 ZÁVERY 

ŠkVP spĺňal požiadavky príslušného štátneho vzdelávacieho programu a bol 
vypracovaný v súlade s aktuálnym právnym stavom. Postupy a zásady súvisiace s dosahovaním 
cieľov a obsahu PPV neboli v učebných osnovách implementované. Spôsoby a pravidlá 
zaisťovania bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní škola mala konkretizované 
v školskom poriadku, avšak z dôvodu nezabezpečenia adekvátneho počtu učiteliek bola 
výchova a vzdelávanie detí organizovaná v menej bezpečnom prostredí. Odbornosť 
vyučovania bola zabezpečená na 100 %. Nedostatky boli v aktualizovaní a rozširovaní 
profesijných kompetencií pedagogického zamestnanca. Areál MŠ a jeho vybavenie 
zodpovedali štandardu určenému príslušným štátnym vzdelávacím programom. Interné 
vzdelávacie prostredie si vyžadovalo zlepšenie vo vybavení detským nábytkom, centrami 
aktivít a učebnými pomôckami. Riaditeľka školy upravila v školskom poriadku školským 
zákonom stanovené podmienky prijímania detí na PPV a v procese rozhodovania postupovala 
v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

VVČ bola uskutočňovaná v prostredí pozitívnej interakcie medzi učiteľkou a deťmi. 
Spôsob riadenia edukačnej činnosti a využívanie hry ako kľúčovej stratégie umožnili deťom 
zážitkové učenie, ktoré si zároveň vyžadovalo využívanie širšej škály zmyslov. Deti boli zaujaté 
a v činnostiach si rozvíjali rad kompetencií, ako je pozorovanie, rozhodovanie a riešenie 
problémov. Rozvoj komunikačných kompetencií bol vhodne včlenený do náplne celého 
edukačného procesu, čo zároveň pozitívne vplývalo aj na osobný, sociálny a emocionálny rast 
detí. Nedostatky boli zaznamenané v realizácii zdravotného cvičenia, ktorého priebeh nezaistil 
žiaduce zvyšovanie telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti detí s PPV. Zlepšenie si 
vyžadovalo vytváranie podmienok pre inkluzívne vzdelávanie každého dieťaťa a uplatňovanie 
záverečného hodnotenia činností a výkonov detí vo vzťahu k stanoveným zámerom. 

 
SILNÉ STRÁNKY 

 nezaznamenané. 
 
OBLASTI VYŽADUJÚCE SI ZLEPŠENIE 

 implementácia pokynov a usmernení súvisiacich s cieľmi a obsahom vzdelávania detí, 
pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, do učebných osnov, 

 realizovanie pedagogického diagnostikovania detí s cieľom zaistiť východiská  
pre možné zmeny v predškolskej edukácii s dôrazom na individuálne zvláštnosti  
a osobitosti detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, 

 aktualizovanie a rozširovanie profesijných kompetencií pedagogického zamestnanca, 

 definovanie stratégií VVČ pre inkluzívne vzdelávanie každého dieťaťa, 

 plánovanie a realizovanie zdravotného cvičenia, 

 uplatňovanie záverečného hodnotenia VVČ vo vzťahu k stanoveným zámerom. 
 

Zistilo sa porušenie všeobecne záväzných právnych a interných predpisov: 
1. § 40 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(riaditeľka školy nevydala plán profesijného rozvoja). 
 

Zamestnanci, ktorých sa príslušné inšpekčné zistenia týkajú, boli s výsledkami a závermi 
oboznámení. 
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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: 
a) zapracovať pokyny a usmernenia súvisiace s cieľmi a obsahom vzdelávania detí,  

pre ktoré je predprimárne vzdelávanie v MŠ povinné, do učebných osnov, 
b) realizovať pedagogické diagnostikovanie detí spôsobom, ktorý zaistí východiská  

pre možné zmeny v predškolskej edukácii s dôrazom na individuálne zvláštnosti  
a osobitosti detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,  

c) definovať stratégie VVČ pre inkluzívne vzdelávanie každého dieťaťa, 
d) vypracovať postupy a zásady na zlepšenie rozvoja pohybovej gramotnosti a telesnej 

zdatnosti detí s PPV, 
e) uplatňovať záverečné hodnotenia VVČ vo vzťahu k stanoveným zámerom.  

 
2. ukladá kontrolovanému subjektu opatrenie: 
a) Vydať plán profesijného rozvoja. 

Termín: do 31. 08. 2022                                                             Zodpovedná: riaditeľka školy 
 

Správu o splnení uloženého opatrenia na odstránenie zisteného nedostatku a jeho 
príčin predložiť Školskému inšpekčnému centru Prešov v termíne do 15. 09. 2022. 

 
 

PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 
1. ŠkVP 
2. správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský 

rok 2020/2021 
3. plán práce školy 
4. školský poriadok 
5. prevádzkový poriadok 
6. rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku  

pod č. 2003/225-B zo dňa 15. 05. 2003 
7. denný poriadok 
8. záznamové hárky z pedagogického diagnostikovania detí 
9. plány VVČ 
10. triedna kniha 
11. kniha dochádzky detí 
12. doklady o spĺňaní kvalifikačných predpokladov pedagogického zamestnanca na výkon 

pracovnej činnosti v materskej škole  
13. týždenný rozsah hodín priamej VVČ 
14. menovací dekrét riaditeľky školy 
15. osobné spisy detí, pre ktoré bolo predprimárne vzdelávanie povinné 

 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školská inšpektorka: Mgr. Mária Hudáková  
Dňa: 02. 05. 2022 
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PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Prešov: 
Mgr. Mária Hudáková 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
Mgr. Tatiana Kaľavská 
 

Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 17. 05. 2022  
v Prešove:  

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

Mgr. Mária Hudáková     .....................................................  
 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
 
 
 

Mgr. Tatiana Kaľavská    .....................................................  
 

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. Tatiana Kaľavská, riaditeľka školy   ....................................................  
 
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
 
 
Mgr. Mária Hudáková, školská inšpektorka   .....................................................  

 
 
 
Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti  


