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 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 
Kontrolovaný subjekt bola dvojtriedna mestská materská škola (ďalej MŠ) s vyučovacím 
jazykom slovenským v spoločnom právnom subjekte so základnou školou (ďalej ZŠ). 
Celodennú výchovu a vzdelávanie poskytovali 4 kvalifikované učiteľky vrátane zástupkyne 
riaditeľky pre materskú školu 45 deťom vo veku od 3 do 6 rokov, z toho 17 deťom v povinnom 
predprimárnom vzdelávaní (ďalej PPV) zaradeným do jednej triedy s deťmi staršími 
ako 5 rokov, z nich boli 2 deti prijaté ku školskému roku 2021/2022 na základe žiadosti 
zákonných zástupcov. Zo spádovej oblasti bolo vzdelávaných 9 detí a 8 z inej spádovej oblasti, 
1 dieťa zo spádovej MŠ vzdelávala iná MŠ.  Individuálne vzdelávané bolo 1 dieťa a 2 deti 
nedosiahli školskú spôsobilosť. MŠ nemala evidované dieťa so špeciálnymi 
výchovnovzdelávacími potrebami (ďalej ŠVVP).  
 

1.2 ZISTENIA A ICH HODNOTENIE  

1.2.1 Formálne predpoklady pre zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania 

Školský vzdelávací program  
Školský vzdelávací program (ďalej ŠkVP) Slniečko bol vypracovaný v súlade so štátnym 
vzdelávacím programom (ďalej ŠVP), revidovaný v nadväznosti na aktuálne zmeny v legislatíve 
a zavedenie PPV. Vlastné ciele vychádzali zo zamerania školy, orientovali sa na rozvíjanie 
environmentálneho a multikultúrneho cítenia,  utváranie národného povedomia, 
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prehlbovanie jazykovej pripravenosti detí prostredníctvom logopedickej prevencie, 
vštepovanie potreby pravidelného pohybu, budovanie pozitívneho vzťahu k informačno-
komunikačným technológiám. V ŠkVP boli ako ekvivalent plnenia PPV rozpracované 
podmienky individuálneho vzdelávania. Do učebných osnov boli chronologicky a logicky 
usporiadané vzdelávacie štandardy ŠVP s implementovaním metodického materiálu 
Sprievodca cieľmi a obsahom pre deti v PPV. Rozpracované boli do výchovno-vzdelávacích 
plánov tried ako týždenné témy s konkrétnymi cieľmi prispôsobenými rozvojovej úrovni detí. 
Obsahovali stratégie a zdroje, podľa ktorých učiteľky organizovali učebné procesy. Podporné 
aktivity súvisiace s PPV nadväzovali na zameranie školy, zohľadňovali potreby detí a lokálne 
podmienky. Záujem detí o ochranu a tvorbu životného prostredia zvyšovali prostredníctvom 
edukačných aktivít, vychádzkami po náučnom chodníku Telinský potok a blízkom extraviláne 
Kopčeky, zapojením deti do projektov1 a výtvarnej súťaže Ekoplagát rozvíjali ich 
environmentálne cítenie. Multikultúrnosť a toleranciu rozvíjali učiteľky zapojením sa 
do projektu ERASMUS2. Učiteľky s deťmi v PPV pripravili kultúrne vystúpenia pre seniorov 
v miestnom klube dôchodcov, zapojili sa do čítania rozprávok učiteľkou na dôchodku 
(Rozprávky od babičky) s prínosom na prosociálne správanie detí, citlivosť k potrebám iných 
ľudí, porozumeniu iným generáciám. Prípravu detí na budúci samostatný a zodpovedný pohyb 
v cestnej premávke v súlade s etickými princípmi realizovali dopravou výchovou v praktických 
situáciách, projektami, výletom a praktickou ukážkou dopravnej polície3. Estetickú výchovu 
umocňovali učiteľky MŠ bábkovými predstaveniami a podujatiami celomestského 
charakteru4, na ktorých deti prezentovali tanečné, recitačné a spevácke zručnosti. Beseda 
so spisovateľkou detských kníh Silviou Lidajovou o knihe Rikiho dobrodružstvá, písanie listov 
– Vianočná pošta, aktivity spojené s mesiacom knihy5 zintenzívnili rozvoj predčitateľskej 
gramotnosti. Exkurzie6 realizované v nadväznosti na plnenie ŠkVP rozšírili skúsenosti, 
poznatky, zručnosti i postoje detí. Aktivity7 zamerané na podporu zdravia a pohybu, prevenciu 
obezity a celoplošný zdravotný projekt8 MŠ vo Vrábľoch napomáhali utvárať povedomie 
o správnej životospráve a zdravom životnom štýle a ochrane zdravia. Pre nepriaznivú situáciu 
súvisiacu s ochorením COVID-19  deti plniace PPV prezentovali Vianočnú besiedku pre rodičov 
online vystúpením. Aktivity k zvykom a tradíciám predkov9  umožnili poznať a zachovávať 
regionálne ľudové tradície, posilňovať regionálnu výchovu. Spoločné podujatia školy 
s rodičmi10 utužovali ich formálne a neformálne vzťahy, prispievali k utváraniu vzájomnej 
dôvery a jednotného výchovného pôsobenia. V spolupráci s odborníkmi z centra pedagogicko-
psychologického poradenstva a prevencie každoročne realizovali depistáž školskej zrelosti. 

                                                           

1 Zelená škola - poznatky zo starostlivosti o vtáctvo, kŕmidlá pre vtákov; Odvážny ochranár- počas Dňa Zeme separovanie 
odpadu, účasť na otvorenej hodine zameranej na zber recyklovateľných surovín v stredisku spoločnosti VEPOS Vráble 
2 Hrajme sa a učme sa spolu – prezentovanie MŠ deťom z Maďarska, Španielska, Talianska a Turecka, video hovory, vystúpenia 

v anglickom jazyku básňami a piesňami 
3 Vychádzky - uplatňovanie zásad bezpečného správania sa v cestnej premávke v role chodca; Bezpečná škôlka spolupráca 
so ZŠ Levická 903, Vráble - dopravné ihrisko - overovanie poznatkov správania sa na ceste, špecifické zručnosti na odrážadlách 
a kolobežkách na dopravnom ihrisku školského dvora; Výlet turistickým vláčikom - skúsenosť cestujúceho v hromadnej 
doprave; Policajný zbor v Nitre - posilňovanie poznatkov o funkciách dopravy ako riadeného systému. 
4 súťaže Z rozprávky do rozprávky, Spievaj, že si spievaj, vystúpenie na Deň materských škôl 
5 Moja naj rozprávka, kniha môj kamarát, návšteva Mestskej knižnice 
6  Poľnohospodárske družstvo – Deň mlieka, farma  Mašekov mlyn - život včiel a zvierat, Farma u Bobiho- jazdenie 

na poníkoch, Hasičská zbrojnica, Misijné múzeum Nitra –Kalvária, Tekovská Hvezdáreň v Leviciach, 
7 zdravá konzumácia  počas sviatku dieťaťa prinášanie ovocie a zeleniny na rozdávanie, jesenný trojboj – športové súťaže 

v MŠ, Športová olympiáda MŠ  Vráble, Plavecký výcvik plaváreň Levice –Škola plávania Ariela, 
8 Evička nám ochorela 
9 príchod Sv. Lucii, Vynášanie Moreny, Páranie peria - ľudový súbor Vrábľanka v krojoch, Fašiangy, 
10 Sviatok sv. Mikuláša a tvorivé dielne- jesenná výstava Plody jesene- aranžovanie prírodnín, zhotovenie búdky, pečenie 
a zdobenie vianočných medovníkov, výroba vianočných ozdôb, vyfukovanie a farbenie vajíčok 
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Počas pandémie zasielala škola rodičom video záznamy o svojej činnosti vytvorené 
s ich informovaným súhlasom. Celoročná prevencia porúch reči11 detí z MŠ v spolupráci 
s logopedičkou bola prínosom pre rozvoj komunikačných zručností. Krúžková činnosť12 bola 
pre pandémiu v školskom roku 2021/2022 pozastavená.  
 
Dokumentácia školy  
Osobné spisy obsahovali všetky požadované náležitosti v súlade s Informatívnym materiálom 

č. 2022/10887:1-A2110 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, predstavovali 
zhrnutie informácií o deťoch a ich zákonných zástupcoch. Dôsledné zápisy v triednej knihe 
poskytovali prehľad o zrealizovaných aktivitách počas organizačných foriem dňa, integrovaní 
obsahov jednotlivých vzdelávacích oblastí a umožňovali monitorovanie plnenia učebných 
osnov vo vzťahu k získaným kompetenciám detí v PPV. Denný poriadok rešpektoval 
organizačné podmienky výchovy a vzdelávania určené ŠVP. Akceptoval potreby detí, vrátane 
detí plniacich PPV i podmienky školy. Poskytoval vyvážený čas na spontánne i organizované 
činnosti, relaxáciu, pobyt vonku a životosprávu v súlade s prevádzkovým poriadkom. Jeho 
dodržiavanie priaznivo vplývalo na pohodu detí a pozitívnu atmosféru v škole. Zápisnice 
pedagogických rád obsahovali aktuálne pokyny a usmernenia k zavedeniu PPV, zásady 
plánovania a hodnotenia výchovno-vzdelávacích činností, monitorovania napredovania detí 
v PPV, zabezpečenie odborného rastu pedagogických zamestnancov v nadväznosti na vlastné 
zameranie, potreby školy všeobecne. Dokumentácia o aktivitách obsahovala usmernenie 
k organizovaniu školských i mimoškolských vzdelávacích aktivít, vrátane realizácie krúžkov, 
ochrany zdravia počas exkurzií a vychádzok mimo areál MŠ. Proces výchovy a vzdelávania sa 
riadil vnútornými predpismi a dokumentmi školy (školský, organizačný a prevádzkový 
poriadok, plán profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov) prerokovanými 
v pedagogickej rade a v rade školy.  

Činnosť poradných orgánov riaditeľa  
Na pravidelných zasadnutiach pedagogickej rady učiteľky riešili pedagogicko-organizačné 
otázky výchovno-vzdelávacej činnosti. Plán profesijného rozvoja vychádzal z analýzy 
aktuálnych potrieb a zamerania školy aj v súvislosti so zavedením PPV, obsahoval legislatívne 
východiská, očakávané výsledky, zodpovednosť a systém merania i hodnotenia efektivity 
vzdelávania pedagogických zamestnancov. Učiteľky absolvovali interné vzdelávanie13 
a vzájomne si odovzdávali poznatky z množstva certifikovaných vzdelávaní a webinárov14. 
Vo vzťahu k deťom v PPV sa venovali prezentovaniu poznatkov zo vzdelávania k zavádzaniu 
PPV, aktivitám rozvíjajúcim správny úchop písadla u dieťaťa v predškolského veku, vzdelávaniu 
formou hry, využívaniu digitálnych pomôcok, zaraďovaniu telovýchovných chvíľok 
a pohybových hier počas edukačných aktivít, pozorovaniu okolia a prírody, aktívnemu pohybu 
pri pohybových a hudobno-pohybových hrách a športovaní počas pobytu vonku, čo sa 
prejavilo vo výchovno-vzdelávacej činnosti. Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ v dotazníku uviedla, 
že prezentovala zistenia z kontroly výchovno-vzdelávacích činností v triede so zaradenými deti 
na PPV v oblasti usmerňovania a rozvíjania hrových aktivít, diferenciácie činností a učebných 

                                                           

11 Logopedického okienko- zástupkyňa MŠ (ukončené Špecializačné vzdelávanie Logopedická prevencia – Vývinové poruchy 
reči, učenia a správania) 
12  Anglický jazyk, Joga pre deti, Futbal, Tanečný krúžok  
13 Ochrana životného prostredia očami detí v MŠ 
14 Povinné predprimárne vzdelávanie v praxi materských škôl, Najčastejšie otázky súvisiace s povinným predprimárnym 
vzdelávaním, Digitálne technológie v MŠ, Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností, Inovácie 
v didaktike pre učiteľov predprimárneho vzdelávania, Učiť moderne, inovatívne, kreatívne; Orientácia v priestore - 
predprimárne vzdelávanie; Vývinové poruchy reči, učenia a správania;  
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problémov s ohľadom na výchovno-vzdelávacie potreby detí, využívania inovatívnych 
a tvorivých stratégií pri dosahovaní cieľov vzdelávacích aktivít, vytvárania podmienok 
na riešenie problémových úloh, motiváciu a emocionalizáciu v procese výučby, voľby metód 
a prostriedkov stimulujúcich rozvíjanie komunikatívnych spôsobilostí detí, uplatnenia 
tvorivosti pri práci s učebnými materiálmi, pomôckami a metodickými materiálmi 
stimulujúcimi rozvoj predčitateľskej a matematickej gramotnosti detí, uplatňovanie 
priebežného a záverečného hodnotenia, podporovanie hodnotiacich a sebahodnotiacich 
spôsobilostí, podnecovanie detí k aktívnej sebarealizácii, rešpektovanie ich individuálneho 
učebného tempa v súlade s plánom kontrolnej činnosti, čo bolo preukázané zápisnicami 
zo zasadnutí. Výsledky plnenia cieľov a pokrokov detí učiteľky zaznamenávali v pedagogickej 
diagnostike, čo korešpondovalo s odpoveďou riaditeľky v dotazníku. Tvorili ju záznamový 
denník a pozorovacie hárky s charakteristikou dieťaťa. O vzdelávacích výsledkoch detí bola 
pravidelne, po ich prerokovaní v pedagogickej rade, informovaná rada školy. Podkladom 
pre monitorovanie napredovania 5 - 6- ročných detí bolo ich portfólio15, čo vytvorilo deťom 
priestor na sebareflexiu vlastných výkonov a pokrokov, pre učiteľky overenie stanovených 
stratégií a uplatnených metód a hľadanie nových prístupov na rozvíjanie základných 
kompetencií detí pre zvládnutie požiadaviek vzdelávania v základnej škole. Učiteľky vytvárali 
elektronické portfólio metodických materiálov pre vlastnú potrebu i odborné portfólio 
v printovej podobe dostupné pre všetky učiteľky, čím vytvorili možnosti systematického 
rozvoja profesijných spôsobilostí celého kolektívu v oblasti vzdelávania detí plniacich PPV. 
Prezentovanie poznatkov z aplikovania odborného portfólia, metodických materiálov 
súvisiacich s PPV do uskutočnenia inšpekcie nerealizovali, čo potvrdila i zástupkyňa 
v dotazníku.  
 

Personálne podmienky  
Výchovu a vzdelávanie v heterogénnej triede s deťmi plniacimi PPV zabezpečovali 2 učiteľky, 
ktoré spĺňali kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v MŠ. Edukačný proces 
nebol posilnený pedagogickým asistentom, školským špeciálnym pedagógom, ani odborným 
zamestnancov. Podľa vyjadrenia zástupkyne riaditeľky ich pomoc vzhľadom na zloženie triedy 
nebola potrebná. 
 
Priestorové podmienky  
Exteriér a interiér MŠ poskytovali deťom príležitosti na spontánne i zámerné učenie 
v bezpečnom a hygienicky udržiavanom edukačnom prostredí. Zmysluplne zariadená trieda 
s didaktickými centrami, voľným prístupom k hračkám, pomôckam, materiálom, knihám, 
detským hudobným nástrojom, čím poskytovala deťom v PPV dostatok podnetov na ich 
sebarealizáciu a sebavzdelávanie. Úpravou interiéru prihliadali na individuálne potreby 
poznávania, hry, estetického vyžitia a spontánneho pohybu deti. Priestor triedy pre realizáciu 
zdravotných cvičení a edukačných aktivít s pohybovým zameraním v čase prítomnosti 
všetkých detí limitoval ich intenzívny pohybový rozvoj, veľké priestranné chodby a telocvičňu 
ZŠ na telovýchovné aktivity nevyužívali. Zatrávnená a betónová plocha, pieskovisko, hojdačky 
na pružine, lezecká stena, interaktívny domček – čerpacia stanica, vláčik, domček s preliezkou 
a lanom na šplhanie, tabuľa na kreslenie, pieskovisko, hračky do pieskoviska, piknikový stôl, 
lavičky na školskom dvore oddelenom od priestorov, ktoré boli k dispozícii ďalším subjektom 
v spoločnom areáli školy využívali na rozvíjanie motorických a pohybových zručností detí. 
                                                           

15 pracovné zošity, výtvarné a pracovné produkty, pracovné listy ku každej téme a vzdelávacej oblasti, grafomotorike, zrakovej 
orientácii na ploche, v okolí, o prírode, spoločnosti, číslach, vzťahoch, logike, práci s informáciami, na porozumenie textu, 
delenie slov na slabiky, poznávanie grafém, fonologické uvedomenie 
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Napĺňanie environmentálnych cieľov trieda s deťmi v PPV realizovala na školskom dvore16 
i v okolí Telinského potoka.  

Materiálno-technické podmienky 
Materiálno-technické vybavenie triedy, interiéru i exteriéru MŠ, ktoré využívali deti v PPV 
zohľadňovali ich potreby, spĺňali požadovaný štandard určený ŠVP. Deti mali k dispozícii 
množstvo pomôcok, hračiek, spotrebného a výtvarného materiálu, detských hudobných 
nástrojov, nosičov, interaktívne tabule, notebooky, tlačiarne, digitálny fotoaparát, výučbové 
programy17, digitálne hračky, pomôcky na rozvíjanie matematickej a informatívnej 
gramotnosti, technických zručností, rozvoj reči, rozvíjanie psychomotoriky, jemnej a hrubej 
motoriky, poznania, hudobnej expresie, vybavenie na skúmanie fyzikálnych a prírodných 
javov, stavebnice rôznych veľkostí na rozvoj konštrukčnej zručnosti, knižnicu s množstvom 
titulov rôznych žánrov získané aj s podporou projektu Múdre hranie. Poskytovali deťom 
bezprostredné zážitky, iniciovali a podporili ich vnútornú motiváciu, napomáhali plneniu ŠkVP. 
Estetické prostredie s výzdobou k ročnému obdobiu i týždennej témy, s veľkými obrázkami 
pravidiel, kalendárom počasia, tabuľou odkazov, abecedou, číslicami, obrázkovými príbehmi 
s textom boli počas hospitácie efektívne využívané na rozvoj, matematickej, jazykovej, 
predčitateľskej gramotnosti detí v PPV.  

Podmienky bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní.  
Výchovu a vzdelávanie 23 detí vrátane 17 plniacich PPV zabezpečovali v triede 5-6-ročných 
detí dve pravidelne sa striedajúce učiteľky v súlade so školským zákonom a prevádzkovým 
poriadkom schváleným príslušným úradom verejného zdravotníctva. Revidovaný školský 
poriadok prerokovaný v pedagogickej rade i rade školy obsahoval zákonom stanovené 
podmienky prednostného prijímania detí na PPV, možnosti prijatia detí so ŠVVP, pokračovania 
v PPV, formy vzdelávania (celodenná a poldenná dochádzka, individuálna dĺžka pobytu v MŠ, 
adaptačný, diagnostický pobyt, predčasné plnenie PPV), ostatné podmienky prijímania detí 
na PPV, práva a povinnosti detí a ich zákonných zástupcov (ospravedlnenie neprítomnosti 
dieťaťa v PPV, striedavá starostlivosť), bezpečnosť počas skracovania odpočinku. Zákonní 
zástupcovia s ním boli oboznámení na rodičovskom združení dňa 24. 09. 2021.  

Procesuálna a obsahová stránka implementovania aktuálneho právneho stavu, pokynov 
a usmernení súvisiacich s PPV 
Osobné spisy detí v PPV obsahovali žiadosti zákonných zástupcov, potvrdenia o zdravotnej 
spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast i údaj o povinnom očkovaní, ktoré boli 
podkladmi v  procese rozhodovania riaditeľkou školy. Sedem detí zo spádovej oblasti a 8 z inej 
spádovej oblasti navštevujúce MŠ pred dovŕšením veku, od ktorého je predprimárne 
vzdelávanie povinné sa plynulo stali deťmi plniacimi PPV. Riaditeľka školy vydala do 15. júna 
2021 rozhodnutia o prijatí na predprimárne vzdelávanie ku školskému roku 2021/2022 
dvom deťom, 24 mladším vydala rozhodnutie o neprijatí pričom uplatnila školským zákonom 
určenú podmienku prednostného prijatia detí na PPV, ktoré majú trvalý pobyt v obci ako 
spádová MŠ. Škola nemala umiestnené deti na PPV na základe rozhodnutia súdu. V školskom 
roku 2021/2022 neboli podané žiadosti zo strany zákonných zástupcov o prijatie dieťaťa 
na PPV, ktoré nedovŕšilo piaty rok veku do 31. augusta, o oslobodenie dieťaťa od povinnosti 
dochádzať do školy zo zdravotných dôvodov, preto riaditeľka školy v tejto veci nerozhodovala. 
Riaditeľka rozhodla o oslobodení od povinnosti dochádzať do materskej školy a povolení 

                                                           

16 vyvýšené záhony na sadenie, kŕmidlá, záhony kvetov, kríky, stromy 
17 Začínam sa učiť; Živá príroda pre MŠ; Prírodné spoločenstvá; Dopravné prostriedky; Svet škôlkara - Človek 
a príroda, Jazyk a komunikácia; Umenie a kultúra; Ľudské telo 
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individuálneho vzdelávania 1 dieťaťa plniaceho PPV, na základe písomnej žiadosti zákonného 
zástupcu, ku ktorej boli doložené doklady o splnení kvalifikačných predpokladov osoby, ktorá 
individuálne vzdelávanie realizovala od 01. 09. 2021- 30. 06. 2022. MŠ 25. 03. 2022 v zmysle 
metodického odporúčania18 posúdila plnenie obsahu individuálneho vzdelávania dieťaťa 
formou jeho priamej účasti bez zákonného zástupcu v MŠ v rozsahu 4 hodiny. Pri posudzovaní 
jeho plnenia vychádzala škola z vopred dohodnutých pravidiel, určeného obsahu, uskutočnila 
ho na základe pozorovania dieťaťa, rozhovoru s ním, vypracovania pracovných listov 
a vyhodnotenia otázok súvisiacich s PPV. Vyhodnotenie spolu s dokumentáciou boli založené 
do osobného spisu dieťaťa. O výsledkoch boli informovaní rodičia. Vzhľadom na preukázané 
plnenie obsahu individuálneho vzdelávania nebolo potrebné rozhodnúť o jeho zrušení. 
Na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, 
lekára pre deti a dorast a informovaného súhlasu zákonného zástupcu riaditeľka školy 
rozhodla u 2 detí o pokračovaní plnenia PPV v MŠ v zmysle právneho predpisu. Podľa 
záznamov o dochádzke detí do vykonania tematickej inšpekcie nevznikli dôvody 
na oznámenie zanedbávania plnenia PPV príslušnému orgánu štátnej správy v obci, v ktorej 
má dieťa trvalý pobyt. Formálne predpoklady na zavedenie PPV boli v MŠ vytvorené. 
 
1.2.2 Výchovno-vzdelávacia činnosť 
Priebeh a výsledky výchovy a vzdelávania z hľadiska činnosti učiteľky a učenia sa detí boli 
sledované hospitáciou v jednej triede s 21 deťmi z toho bolo 15 v PPV v dopoludňajších 
činnostiach vo všetkých organizačných formách. 
Uplatnené metódy, edukačné činnosti, učebné zdroje, pomôcky19 a dôsledné prepájanie 
vzdelávacích oblastí Človek a príroda, Matematika a práca s informáciami, Umenie a kultúra 
a upravené prostredie k téme Jarné kvety viedli k naplneniu jasne stanovených učebných 
zámerov, podnecovali u detí riešenie nastolených učebných problémov, v ktorých získali 
nové skúseností všetky deti v PPV. Učiteľka motivovala deti k pozornosti riekankou, 
podnecovala k sústredenému počúvaniu príbehu o kvetoch. Využila moment prekvapenia - 
košík so živými kvetmi na realizáciu prípravných cvičení k piesni O konvalinke. Deti 
prezentovali správne spevácke dýchanie, rytmické a hlasové zručnosti, intonovali 
v hudobných hádankách (Čo je to?) a odpovediach. Poznali hudobné nástroje detského 
orffovho inštrumentára, preukázali melodické a rytmické cítenie v speve a rytmickom 
sprievode k piesni s pozitívnym vplyvom na ich hudobnú gramotnosť. V edukačnej aktivite 
Hudobníci a Matematici, deti hudobníci podľa dirigentských pokynov učiteľky zahrali udaný 
počet tónov na rytmických nástrojoch20. Deti matematici pomocou sluchu určovali počet 
tónov v obore do 6, podľa zvuku a obrázku v pracovnom liste rozpoznali hudobný nástroj 
vydávajúci zvuk a zaznamenali pri ňom počet počutých tónov. Učiteľka diferencovala 
výchovno-vzdelávacie požiadavky vzhľadom na vekové osobitosti a individuálne rozvojové 
možnosti detí náročnosťou úloh s efektívnym využívaním interaktívnej tabule, pracovného 
listu. Poskytla priestor na spontánny výber hier a činností s previazanosťou na týždennú tému, 
v ktorých deti uplatňovali nadobudnuté skúsenosti z rodinného prostredia. Bádateľské 
zručnosti si deti rozvíjali priamym pozorovaním a skúmaním živých kvetov pomocou lupy, 

                                                           

18 vydané Štátnym pedagogickým ústavom v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR 
Metodické odporúčanie k posúdeniu plnenia obsahu individuálneho vzdelávania v rámci povinného 
predprimárneho vzdelávania v školskom roku 2021/2022  
19 živé kvety, obrázky počasia, znaky ročného obdobia, ilustrácie a fotografie kvetov, výtvarný a pracovný 
materiál, pracovné listy, digitálny fotoaparát, interaktívna tabuľa, zvuky jarnej prírody 
20 bubienok, ozvučné paličky, triangel, činely 
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pozorne sledovali okolie, počas prechádzky pomenovávali kvety v záhradách, spozorovaný 
hmyz, objavili vzácny druh najväčšieho európskeho nočného motýľa okáňa hruškovitého. Boli 
nápadité pri zostavovaní kvetinovej záhrady, vytváraní zaujímavých štruktúr kvetov 
zo stavebnice Wafle a hľadaní podobnosti kresby oka na krídlach motýľa. Spracovávali 
informácie o jarných kvetoch z rôznych zdrojov, čo obohatilo rozvoj poznávacích funkcií. 
Digitálne kompetencie všetkých detí boli rozvíjané cielene vo dvojiciach a trojiciach, pomocou 
softvéru Začínam sa učiť, riešili matematické úlohy, určovali počet predmetov v skupine, 
preukázali zručnosti pri ovládaní interaktívneho pera a prepínaní jednotlivých zadaní 
i fotografovaní kvetov, hmyzu počas pobytu vonku. Zvládali úkony, zručne narábali 
s pomôckami v kuchynke, grafickým a pracovným materiálom pri nalepovaní a konštruovaní, 
detskými hudobnými nástrojmi a digitálnymi technológiami, mali osvojené sebaobslužné 
zručnosti, činnosti rozvíjali si jemnú motoriku. Deti komunikovali aktívne, spontánne 
nadväzovali rečový kontakt. Rozumeli, vedeli pomenovať podľa piktogramov režimu dňa 
a jednotlivých aktivít, čo ich čaká cez deň. Pri opise kvetov a motýľov učiteľka podnietila deti 
uvažovať nahlas, formulovať odpovede, podporovala rozvoj ich kritického myslenia. Deti 
vedeli interpretovať svoje myšlienky a pocity, dodržiavali komunikačné konvencie. Tri deti 
napriek ťažkostiam v komunikácii s čistou výslovnosťou, mali priestor vyjadriť sa v rozhovore. 
Deti chápali význam a funkciu písanej reči, všetky identifikovali niektoré tlačené písmená, 
napísali svoje meno, registrovali tvary slov v spojení s ich významom. Porozumenie textu 
podporila učiteľka uplatnením metódy kalendár, deti pozorovali a zaznamenávali počasie, 
podľa receptu pripravili čaj, predlohy vyskladali z farebných gombíkov kvety, zostavili 
rozstrihaný obrázok podľa číselného radu. Percepčné zručnosti a fonologické uvedomovanie 
preukázali odpoveďami na otázky vyplývajúcich z textu po jeho počúvaní, vytlieskaní slabík, 
poznaní textu piesní, pohybových hier a riekaniek. Prostredie bohaté na tlač a písaný text21 
a dostupná detská knižnica so žánrovo bohatou literatúrou  podporovali u detí rozvíjanie 
predčitateľskej gramotnosti. Deti preukázali vizuálno-motorickú koordináciu, 
pri pravidelnom precvičovaní grafických znakov22 dodržiavali sklon, veľkosť, tvar. Sedeli 
vzpriamene, s primeranou vzdialenosť očí od podložky, držali grafický nástroj správnym 
spôsobom a vyvíjaním adekvátnej intenzity tlaku. Zapájali sa do aktivít s pohybovým 
zameraním vrátane zdravotných cvičení. Zvládli techniku a koordináciu základných 
lokomočných pohybov, postojov a polôh, pohotovo reagovali na zmenu tempa v úvodnej 
časti zdravotného cvičenia - rozohriatie v rytme hudby, rytmu, povelov k obmene chôdze. 
Zaujali správne polohy a postoje na držanie tela. Uplatňovali adekvátny dýchací stereotyp 
a pohybové úkony pri používaní pomponov (púpavy). Pohybové schopnosti a zručnosti 
preukázali pri pohybových hrách, chôdzi v organizovanom útvare v roli chodca na vychádzke. 
Dodržanie metodických pokynov v príprave detí na cvičenie, používanie telovýchovnej 
terminológie, relaxácia, usmerňovanie a spätná kontrola vykonávania cvikov učiteľkou, 
priaznivo ovplyvnili vzťah detí k pohybu, psychickú pohodu, výkonnosť, ich pohybovú 
gramotnosť. Priestorové usporiadanie triedy pre realizáciu aktivít s pohybovým zameraním 
v čase prítomnosti všetkých detí limitovalo možnosť cvičenia na značkách. Učiteľka bola 
k deťom prívetivá, empatická, viedla deti s PPV správať sa citlivo, nenásilne sa presadzovať 
v hre, čo ovplyvňovalo celkovú pozitívnu sociálnu atmosféru v triede. Deti spolupracovali 
vo dvojiciach i v malých skupinkách, vytrvali do konca v individuálnej i skupinovej činnosti. 
Vyjadrovali postoje a predstavy, identifikovali pozitívne aj negatívne vlastnosti a emócie. 

                                                           

21 označené centrá, predmety, boxy s učebnými pomôckam a veci ich skutočnými názvami, pravidlá triedy, 
tabule, plagáty, nástenky s rôznymi informáciami paralelne v obrázkovej aj písanej podobe 
22 zvislé, vodorovné, šikmé, prerušované, lomené línie, oblúky, kruhy, vlnovky 
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Učiteľka ich oboznámila s činnosťami, zadala im úlohy na splnenie cieľa, priebežne 
monitorovala a poskytovala im spätnú väzbu. Deti boli iniciované k sebahodnoteniu 
a hodnoteniu, vyjadrili sa pocitovo i slovne, čo sa im podarilo, čo neurobili správne. 
V záverečnom hodnotení učiteľka ocenila angažovanosť, činnosť a vytrvalosť detí, hodnotila 
splnené ciele s prínosom na rozvoj hodnotiacich zručností detí a objektívnosti pri posudzovaní 
schopností a výkonov kamarátov, argumentačných spôsobilostí i sebarozvoj. 
 

2 ZÁVERY 
Školský vzdelávací program poskytoval možnosti na uskutočnenie výchovy a vzdelávania detí, 
pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné v súlade so štátnym vzdelávacím programom 
a v zhode s metodickým materiálom Sprievodca cieľmi a obsahom. Usmernenia súvisiace 
s cieľmi, obsahom a stratégiami povinného predprimárneho vzdelávania boli súčasťou 
učebných osnov rozpracovaných podľa vzdelávacích štandardov štátneho vzdelávacieho 
programu. Podporné aktivity nadväzovali na zameranie materskej školy a lokálne podmienky, 
prispeli k rozšíreniu poznatkového systému detí, utváraniu sociálnych a medziľudských 
vzťahov, emocionálnemu prežívaniu a vytvoreniu vzťahu k regiónu a jeho tradíciám. Osvojené 
vedomosti a zručnosti boli preukázané výtvarnými a pracovnými produktami deti. Celoročná 
prevencia a náprava porúch reči realizovaná v spolupráci s logopedičkou prispievala rozvoju 
komunikačných zručností. Podmienky, pravidlá, postupy povinného predprimárneho 
vzdelávania boli v príslušnej dokumentácii presne určené. Počet zaradených detí v jednej 
homogénnej triede bol v súlade so školským zákonom a stanovenou kapacitou, ich 
vzdelávanie zabezpečovali pravidelne sa striedajúce dve kvalifikované učiteľky. Interné 
vzdelávanie pedagogických zamestnancov, monitorovanie napredovania detí, tvorba 
metodických materiálov a odborného portfólia podporovali povinné predprimárne 
vzdelávanie. Prezentovanie poznatkov pedagogických zamestnancov z aplikovania informácií 
zo vzdelávania, uplatňovania stratégií, metód, monitorovania dosiahnutých výsledkov detí, 
zistení z kontroly výchovno-vzdelávacích činností zo strany vedúceho zamestnanca 
v pedagogickej rade prispelo k efektivite vzdelávacích a evalvačných procesov v škole, napriek 
tomu, že poznatky z aplikovania odborného portfólia, metodických materiálov súvisiacich 
s povinným predprimárnym vzdelávaním neprezentovali. Využívané materiálne vybavenie 
a funkčne usporiadaná trieda a exteriér spĺňali štandardy určené štátnym vzdelávacím 
programom a zohľadňovali potreby detí, vrátane detí plniacich predprimárne vzdelávanie. 
Zlepšenie si vyžaduje efektívnejšie využitie priestorov školy na realizáciu zdravotných cvičení 
a edukačných aktivít s pohybovým zameraním počas prítomnosti všetkých detí na podporu 
ich intenzívneho pohybového rozvoja. Riaditeľka spoločného právneho subjektu rozhodla 
o prijatí detí na povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole v súlade s aktuálnym 
právnym stavom, rešpektovaním ustanovení školského zákona súvisiacich s prednostným 
prijímaním detí, ktoré boli upravené v školskom poriadku. V školskom roku 2021/2022 
povolila individuálne vzdelávanie dieťaťu plniacemu povinné predprimárne vzdelávanie, ktoré 
zabezpečil zákonný zástupca a rozhodla o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho 
vzdelávania 2 detí v zmysle právneho predpisu podľa správneho poriadku.  
Definované edukačné zámery, výchovnovzdelávacie požiadavky, účinné učebné stratégie 
a motivačné zdroje podporovali vo výchovno-vzdelávacom procese získavanie poznatkov 
a aktívne riešenie učebných problémov u detí s povinným predprimárnym vzdelávaním. Deti 
prezentovali správne spevácke dýchanie, rytmické a hlasové zručnosti, poznali detské 
hudobné nástroje, preukázali melodické a rytmické cítenie v speve a rytmickom sprievode. 
Správne reagovali v edukačnej aktivite na dirigentské pokyny učiteľky, sluchom určili počet 
tónov, rozpoznali hudobný nástroj. Priamym pozorovaním, skúmaním detailov pomocou lupy 
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preukázali bádateľské zručnosti. Pri vytváraní štruktúr kvetov uplatnili vlastné predstavy, 
konštrukčnú zručnosť. Technické spôsobilosti pri riešení zadaní podľa hlasového záznamu 
edukačného programu, fotení digitálnym fotoaparátom rozvíjali digitálne kompetencie detí. 
Zvládali úkony, zručne narábali s pomôckami, detskými hudobnými nástrojmi a digitálnymi 
technológiami, mali osvojené sebaobslužné zručnosti. Komunikovali aktívne, spontánne, 
uvažovali nahlas, formulovali odpovede, vedeli interpretovať svoje myšlienky a pocity, 
dodržiavali komunikačné konvencie. Deti s ťažkosťami v komunikácii mali poskytnutý priestor 
vyjadriť sa v rozhovore, riešení úloh. Všetky chápali význam a funkciu písanej reči, 
identifikovali niekoľko tlačených písmen, napísali svoje meno, boli schopné prečítať niektoré 
slová a mená detí, porozumeli textu. Vedeli zaznamenať počasie, dodržať pracovné postupy 
podľa predlohy, vytlieskať slabiky, poznali texty piesní, pohybových hier a riekaniek. 
Prostredie bohaté na tlač a písaný text, dostupná detská knižnica podporovali rozvíjanie 
predčitateľskej gramotnosti. Deti prejavili vizuálno-motorickú koordináciu, pri grafických 
znakov dodržiavali sklon, veľkosť, tvar, adekvátnu intenzitu tlaku, pravidelné precvičovanie 
rozvíjalo grafomotorické zručnosti. Zvládli techniku základných lokomočných pohybov, 
postojov a polôh, ukázali koordinačné schopnosti, pohotovo reagovali na zmenu tempa zaujali 
správne východiskové polohy a postoje na držanie tela. Uplatňovali správny dýchací stereotyp, 
zvládali pohybové úkony pri používaní pomponov. Preukázali pohybové schopnosti a zručnosti 
pri pohybových hrách, chôdzi v organizovanom útvare. Dodržanie metodických pokynov, 
používanie telovýchovnej terminológie, rozcvičenie celého tela, relaxácia, dostatočná 
frekvencia cvikov, ich usmerňovanie a spätná kontrola vykonávania pozitívne ovplyvnili 
pohybovú gramotnosť. Schopnosť kooperácie prejavili činnosťou vo dvojiciach, skupinkách, 
vytrvalosť v individuálnej i skupinovej činnosti. Vyjadrovali postoje a predstavy, identifikovali 
vlastnosti a emócie. Učiteľka oboznámila deti s edukačnými zámermi, plnenie cieľov zadania 
monitorovala, k činnosti im poskytovala spätnú väzbu. Deti boli iniciované k sebahodnoteniu 
a hodnoteniu, vyjadrili sa pocitovo i slovne, záverečné hodnotenie učiteľkou smerom k ich 
angažovanosti, činnosti, vytrvalosti, splneniu cieľov malo pozitívny dopad na hodnotiace 
spôsobilosti detí. 
 

SILNÉ STRÁNKY 
– vypracovanie pokynov a usmernení k zavedeniu PPV v pedagogickej dokumentácii, 
– vedenie záznamov pedagogickej diagnostiky, portfólia detí a ich využitie 

v monitorovaní ich napredovania, 
– uplatňovanie poznatkov zo vzdelávaní zameraných na jednotlivé vzdelávacie oblasti 

a komunikačné spôsobilosti detí v PPV, prevencia a náprava porúch reči v spolupráci 
s logopedičkou,  

– účinné pedagogické stratégie, metódy a zdroje na rozvoj kľúčových kompetencií detí 
v PVV. 

 
OBLASTI VYŽADUJÚCE SI ZLEPŠENIE 

– prezentovanie poznatkov z aplikovania odborného portfólia, metodických materiálov 
súvisiacich s PPV, 

– zabezpečenie optimálnych podmienok na realizáciu zdravotných cvičení a edukačných 
aktivít s pohybovým zameraním úpravou organizácie telovýchovných aktivít na chodbe 
materskej školy v telocvični základnej školy. 
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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: 
 
Odporúča:  

1. Prezentovať poznatky z aplikovania odborného portfólia, metodických materiálov 
súvisiacich s PPV s cieľom získania informácií o sebarozvíjaní učiteliek a ich profesijného 
posunu. 

2. Efektívnejšie využívať priestory školy na realizáciu zdravotných cvičení a edukačných 
aktivít s pohybovým zameraním.  

 
 
PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 
1. Školský vzdelávací program Slniečko, 

2. denný, školský, prevádzkový, organizačný poriadok 

3. triedne knihy, 

4. týždenný rozsah hodín priamej výchovno-vzdelávacej činnosti ,  

5. plán práce školy,  

6. zápisnice zo zasadnutia pedagogickej rady,  

7. rozhodnutia riaditeľa školy,  

8. plán vnútornej školskej kontroly,  

9. plán profesijného rozvoja a ročný plán pedagogických zamestnancov,  

10. písomné záznamy z hospitácií, 

11. záznamy z pedagogickej diagnostiky,  

12. doklady o vzdelaní pedagogických zamestnancov, 

13. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti jej výsledkoch a podmienkach školy a školských 

zariadení za školský rok 2020-2021,  

14. informačný dotazník pre riaditeľa materskej školy. 

 

Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školský inšpektorka: PhDr. Kvetoslava Mikulová                          
Dňa: 24. 05 2022 
 
PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  
a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Nitra: 
PhDr. Kvetoslava Mikulová 
 
b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
Mgr. Alžbeta Vnuková 
Andrea Chudá 
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Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 06. 06. 2022 v Nitre:  
a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Nitra: 
 
 
PhDr. Kvetoslava Mikulová      ......................................... 
    
b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
Mgr. Alžbeta Vnuková      .. ....................................... 
 
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. Alžbeta Vnuková, riaditeľka školy     ......................................... 
 
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
PhDr. Kvetoslava Mikulová, školská inšpektorka   ........................................... 
    .  
Na vedomie 
Štátna školská inšpekcia Bratislava, úsek inšpekčnej činnosti  


