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Názov kontrolovaného subjektu 

Základná škola s materskou školou, Bajerov 96 

Zriaďovateľ Obec Bajerov 

 
Vedúci zamestnanci kontrolovaného subjektu: 

PaedDr. Milan Černaj, riaditeľ školy 

Mgr. Monika Lučanská, zástupkyňa riaditeľa školy pre základnú školu 

Ingrid Ilečková, zástupkyňa riaditeľa školy pre materskú školu 

 
V súlade s poverením na následnú inšpekciu č. 7124/2021-2022 zo dňa 20. 05. 2022 inšpekciu 
vykonali: 

Mgr. Ľubomír Mitráš, školský inšpektor, ŠIC Prešov .............................................. 

Mgr. Ivona Staníková, školská inšpektorka, ŠIC Prešov .............................................. 
 
 
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, Bajerov 96 

Druh školskej inšpekcie Tematická inšpekcia 

Číslo poverenia 77001/2020-2021 

Dátum vykonania školskej inšpekcie 25. 03. 2021 

 
Mená školských inšpektorov, ktorí inšpekciu vykonali: 
 Mgr. Adriana Magerová; PaedDr. Mária Ferencová 

 

Zistené nedostatky:  
Počas tematickej inšpekcie boli Štátnou školskou inšpekciou v škole zistené nedostatky 

týkajúce sa neefektívnej kontrolnej činnosti vedúcich pedagogických zamestnancov v oblasti 
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vedenia pedagogickej dokumentácie žiakov vzdelávaných v špeciálnych tirádach, ktorá nebola 

kompletne vyplnená.  

Porušenia platných právnych predpisov súviseli s postupom pri prijímaní žiakov  

do špeciálnych tried bez príslušnej dokumentácie a informovaných súhlasov zákonných 

zástupcov. 

 

Prehľad uplatnených opatrení Počet 

Odporúčania 1 

Opatrenia prijaté zo strany kontrolovaného subjektu 0 

Opatrenia uložené Štátnou školskou inšpekciou 2 

 
1.2  ZISTENIA A ICH HODNOTENIE 
1.2.1 Akceptácia odporúčaní 

1. Kontrolnú činnosť zamerať na korektné a kompletné vedenie pedagogickej 
dokumentácie. 

Kontrolou predloženej dokumentácie1 školy bolo zistené, že škola vykonávala 
pravidelnú kontrolnú činnosť, ktorú preukázateľným spôsobom deklarovala. 
Dokumentácia žiakov prijatých do špeciálnej triedy v školskom roku 2021/2022 
zahŕňala všetky požadované súčasti a viedla sa na tlačivách podľa vzorov schválených  
a zverejnených ministerstvom školstva.   

Odporúčanie bolo akceptované. 
 

1.2.2 Plnenie uložených opatrení 
1. Prijímať žiakov do špeciálnych tried až po kompletných diagnostických vyšetreniach 

zameraných na zistenie ich špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb (ďalej len 
„ŠVVP“) a správy z ich vyšetrení viesť ako súčasť ďalšej dokumentácie žiakov. 

2. Pred prijatím žiaka so ŠVVP do špeciálnej triedy preukázateľným spôsobom poučiť 
zákonného zástupcu o všetkých možnostiach vzdelávania jeho dieťaťa. 

V aktuálnom školskom roku bolo do špeciálnej triedy zaradených 11 žiakov  

s mentálnym postihnutím (ďalej len „MP“). Kontrolou dokumentácie bolo zistené,  

že všetci žiaci boli do špeciálnej triedy zaradení na základe psychologických  

aj špeciálnopedagogických vyšetrení, pričom správy z týchto vyšetrení boli vedené ako 

súčasť ďalšej dokumentácie žiakov. Súčasťou dokumentácie všetkých žiakov boli  

aj informované súhlasy zákonných zástupcov, ktoré preukázateľným spôsobom 

potvrdzovali ich poučenie o všetkých možnostiach výchovy a vzdelávania ich detí,  

ako aj o ďalších osobitostiach vzdelávania žiakov v špeciálnych triedach ZŠ. 

Kontrolovaný subjekt mal aj samostatne vypracované poučenie, v ktorom okrem iného 

zákonných zástupcov preukázateľným spôsobom informoval o ďalších možnostiach 

vzdelávania žiakov s MP po ukončení vzdelávania v špeciálnej triede základnej školy.  

Opatrenia boli splnené. 

                                                           

1 Zápisnice zo zasadnutí metodického združenia, zápisnice zo zasadnutí pedagogickej rady, záznamy o vykonaní 

  kontroly v súlade plánom kontrolnej činnosti na školský rok 2021/2022. 
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1.3  INÉ ZISTENIA 

V aktuálnom školskom roku 2021/2022 kontrolovaný subjekt vzdelával 20 žiakov s MP 

v 2 špeciálnych triedach variantu A. Štátna školská inšpekcia z predloženého zoznamu žiakov 

špeciálnych tried zistila, že jednu špeciálnu triedu navštevovalo 11 žiakov 5. – 7. ročníka2,  

čím bol prekročený najvyšší povolený počet žiakov podľa platného právneho predpisu.  

 
 

2  ZÁVERY 

Kontrolovaný subjekt akceptovaním 1 odporúčania zefektívnil kontrolnú činnosť  

v oblasti vedenia pedagogickej dokumentácie, čo malo pozitívny dopad na jej kompletnosť 

a funkčnosť.  

Splnením 2 uložených opatrení škola zosúladila proces prijímania žiakov do špeciálnych 

tried s platnými právnymi predpismi, čím sa zabezpečila objektivita prijímania žiakov  

na vzdelávanie v kontrolovanej škole. 

Nedostatky sa vyskytli v organizácii vyučovania a to prekročením počtu maximálneho 

povoleného počtu žiakov v špeciálnej triede, čo malo negatívny vplyv na zaistenie bezpečnosti 

a ochrany zdravia žiakov, ako aj na kvalitu prípravy týchto žiakov.  

 

Zistilo sa porušenie všeobecne záväzných právnych a interných predpisov: 
1. § 5 ods. 2 písm. a) a ods. 6 vyhlášky MŠ SR č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách  

v znení neskorších predpisov (nedodržanie najvyššieho počtu žiakov s MP v špeciálnej 

triede variantu A).  

 
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 
toto opatrenie: 

1. ukladá kontrolovanému subjektu opatrenie 
a.) Dodržať najvyšší počet žiakov s MP v špeciálnej triede v súlade s platným právnym 

predpisom. 

Termín: 05. 09. 2022      Zodpovedný: riaditeľ školy 
 
Správu o splnení uloženého opatrenia na odstráneného zisteného nedostatku a jeho 

príčin predložiť Školskému inšpekčnému centru Prešov v termíne do 19. 09. 2022. 
 
 
                                                           

2 5. ročník – 4 žiaci, 6. ročník – 6 žiaci a 7. ročník - 1 žiak.  
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PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 
1. ŠkVP 
2. záznamy o vykonaní kontroly v súlade s plánom kontrolnej činnosti na školský rok 

2021/2022 
3. zápisnice zo zasadnutí pedagogickej rady 
4. zápisnice zo zasadnutí rady školy 
5. plán kontrolnej a hospitačnej činnosti riaditeľa školy 
6. návrhy na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami v materskej škole, v základnej škole, v strednej škole a v špeciálnej škole 

7. správy z psychologických vyšetrení 

8. správy zo špeciálnopedagogických vyšetrení 

9. zoznamy žiakov s MP špeciálnych tried 

10. informované súhlasy zákonných zástupcov 

11. poučenie o vzdelávaní v špeciálnych triedach pre žiakov s MP 

 

Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovil: 
školský inšpektor: Mgr. Ľubomír Mitráš 
Dňa: 02. 06. 2022 
 
 
PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili: 

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Prešov: 
Mgr. Ľubomír Mitráš 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
PaedDr. Milan Černaj 
 
 

Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 08. 06. 2022 v Prešove: 
a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Prešov: 

 
 
 
 

Mgr. Ľubomír Mitráš     ...................................................... 
 
 
 
 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
 
 
            PaedDr. Milan Černaj     ...................................................... 
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Vyjadrenie vedúceho zamestnanca kontrolovaného subjektu, ktorého sa zistenia týkajú 
(vedúci zamestnanec môže zaslať písomné vyjadrenie k obsahu správy do 5 pracovných dní 
od prerokovania): 
 
 
 
PaedDr. Milan Černaj, riaditeľ školy     ..................................................... 
 
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
 
 
Mgr. Ľubomír Mitráš, školský inšpektor   ...................................................... 
 
 
Na vedomie  
Úsek inšpekčnej činnosti  


