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Vedúci zamestnanci kontrolovaného subjektu: 
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Mgr. Anita Balková –  zástupkyňa riaditeľky školy 
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V súlade s poverením na informatívnu inšpekciu č. 4084/2021-2022 zo dňa 13. 05. 2022 
inšpekciu vykonali: 

RNDr. Edita Baloghová, školská inšpektorka, ŠIC  Nitra ...............................................  

Mgr. Helena Augustínová, školská inšpektorka, ŠIC Nitra ...............................................  

Mgr. Judita Tungli Večerková, školská inšpektorka, ŠIC Nitra ...............................................  

   

1  PREDMET ŠKOLSKEJ INŠPEKCIE 

Wellbeing – vplyv pozitívneho psychického nastavenia žiakov a učiteľov na dosahovanie 

výsledkov vo vzdelávaní 

 

1.1 ZÁKLADNÉ ÚDAJE  
Kontrolovaný subjekt bola štátna základná škola (ďalej ZŠ) s vyučovacím jazykom slovenským. 
Z celkového počtu 752 žiakov navštevovalo 355 primárne a 397 nižšie stredné vzdelávanie. 
Škola vzdelávala 55 žiakov so zdravotným znevýhodnením, z nich na prvom 17 a druhom 
stupni  38, žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia/marginalizovanej rómskej komunity 
neevidovala. Z celkového počtu 10 menej úspešných žiakov navštevovali 2 primárne a 8 nižšie 
stredné vzdelávanie. Výchovno-vzdelávací proces zabezpečovalo 72 pedagogických 
a odborných zamestnancov, z toho 47 učiteľov, 2 školské špeciálne pedagogičky, 
7 pedagogických asistentov,  14 vychovávateliek a 2 školské psychologičky. Škola mala 
zriadenú funkciu školského poradcu (kumulovaná funkcia kariérový a výchovný poradca), 
ktorú vykonávala školská špeciálna pedagogička. Koordinátorky vo výchove a vzdelávaní boli 
ustanovené osobitne pre 1 .a 2. stupeň ZŠ. Škola zriadila podporný inkluzívny tím, ktorý tvorili 
školské psychologičky, školská špeciálna pedagogička, školský  poradca, koordinátorky 
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vo výchove a vzdelávaní a zástupcovia pedagogických asistentov, s cieľom zefektívnenia ich 
vzájomnej spolupráce. Žiaci školy v 1. polroku školského roka 2021/2022 vymeškali 37919 
hodín, z toho v primárnom 17120 ospravedlnených a nižšom strednom vzdelávaní 20741 
ospravedlnených a 58 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 7. – 9. ročníka, ktorými boli zisťované vzťahy medzi 
žiakmi, 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 a vzdelávania v školách a školských zariadeniach v školskom roku 
2021/2022 v SR. 
 

PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 
1. školský poriadok školy a jeho príloha Smernica k prevencii a riešeniu šikanovania 

žiakov, 
2. dokumentácia školského poradcu,  
3. dokumentácia školského koordinátora vo výchove a vzdelávaní na 1. stupni, 
4. dokumentácia školského koordinátora vo výchove a vzdelávaní na 2. stupni, 
5. dokumentácia školských psychologičiek, 
6. školská stratégia znižovania školského neúspechu a podporné opatrenia pre žiakov 

v závislosti od výchovno-vzdelávacích potrieb žiakov, 
7. zápisnice zo zasadnutí pedagogickej rady a metodických orgánov, 
8. informačný dotazník riaditeľa školy, 
9. dotazník pre pedagogického zamestnanca – klíma, 
10. dotazník pre pedagogického zamestnanca – wellbeing, 
11. dotazník pre žiaka. 

 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
Školská inšpektorka: RNDr. Edita Baloghová 
Dňa: 30. 05. 2022 
 
PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Nitra: 
RNDr. Edita Baloghová  
 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
             RNDr. Slavomíra Palková  
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Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 31. 05. 2022 v Nitre:  
a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Nitra: 

 
 
 
RNDr. Edita Baloghová     ...................................................... 
 
 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
 
RNDr. Slavomíra Palková      ........................................................         
 
 
Vyjadrenie vedúceho zamestnanca kontrolovaného subjektu, ktorého sa zistenia týkajú 
(vedúci zamestnanec môže zaslať písomné vyjadrenie k obsahu správy do 5 dní pracovných 
od prerokovania): 
 
 
RNDr. Slavomíra Palková, riaditeľka školy   ...................................................... 
 
 
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
 
RNDr. Edita Baloghová, školská inšpektorka   ........................................................ 
 
 
 
 
 
Na vedomie 
Štátna školská inšpekcia, úsek inšpekčnej činnosti  
 

 


