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ŠTÁTNA ŠKOLSKÁ INŠPEKCIA 
Školské inšpekčné centrum Prešov 

Levočská 13, 080 01  Prešov 
 

Číslo: 7126/2021-2022 
 

SPRÁVA 
o výsledkoch školskej inšpekcie 

vykonanej dňa 02. 06. 2022 

Názov kontrolovaného subjektu 

Materská škola, Nám. kpt. Nálepku 8, Drienov 

Zriaďovateľ Obec Drienov 

 
Vedúca zamestnankyňa kontrolovaného subjektu: 

PaedDr. Adriana Luteránová, riaditeľka školy 

 

V súlade s poverením na následnú inšpekciu č. 7126/2021-2022 zo dňa 30. 05. 2022 
inšpekciu vykonala: 
 

PaedDr. Gabriela Mochňáková, školská inšpektorka, ŠIC Prešov  ........................................ 

 
 

1  PREDMET ŠKOLSKEJ INŠPEKCIE 

Stav odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v materskej škole 

 
1.1  ZÁKLADNÉ ÚDAJE 
Základné údaje vzťahujúce sa na inšpekciu, na základe ktorej sa vykonala následná inšpekcia: 

Kontrolovaný subjekt 

Materská škola, Nám. kpt. Nálepku 8, Drienov 

Druh školskej inšpekcie následná 

Číslo poverenia 7074/2019-2020 

Dátum vykonania školskej inšpekcie 21. 02. 2020 

 
 
Meno školskej inšpektorky, ktorá inšpekciu vykonala: 
PaedDr. Vlasta Gmitrová, PhD. 
 
 
Zistené nedostatky: 

Porušenie platného právneho predpisu v čase následnej inšpekcie súviselo  
s nezaistením bezpečnosti a ochrany zdravia detí, pretože v materskej škole prekročili 
maximálny počet detí stanovený prevádzkovým poriadkom. 
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Prehľad uplatnených opatrení Počet 

Odporúčania 0 

Opatrenia prijaté zo strany kontrolovaného subjektu 0 

Opatrenia uložené Štátnou školskou inšpekciou 1 

 

Správu o splnení uloženého opatrenia predložila riaditeľka školy Štátnej školskej 
inšpekcii v stanovenom termíne. 
 
1.2  ZISTENIA A ICH HODNOTENIE 

 
1.2.1  Plnenie uloženého opatrenia 

1. Dodržiavať prevádzkovým poriadkom stanovený maximálny počet detí v materskej 
škole 

V čase následnej inšpekcie bolo zistené, že v školskom roku 2021/2022 došlo  
k zmene v prevádzke materskej školy. Budova materskej školy bola zrekonštruovaná  
a v zariadení vznikla štvrtá trieda, čím sa zvýšila jej kapacita z pôvodných 45 na 60 
detí. Riaditeľka školy predložila na kontrolu zápisnicu z obhliadky priestorov vydanú 
Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove (ďalej len „RÚVZ“), 
ktorá tvorila prílohu vydaného prevádzkového poriadku i rozhodnutia1, a ktorou 
RÚVZ navýšil kapacitu materskej školy.  

Kontrolou evidencie dochádzky i evidencie prijatých detí bolo zistené,  
že v aktuálnom školskom roku v čase výkonu následnej inšpekcie materskú školu 
navštevovalo školu  58 detí zaradených do 4 tried, čím bola dodržaná stanovená 
kapacita materskej školy určená RÚVZ. 

Opatrenie bolo splnené. 
 

2  ZÁVERY 

Zrekonštruovaním budovy materskej školy došlo k rozšíreniu jej kapacitných možností 

a vznikol priestor pre zaradenie vyššieho počtu detí do predškolského zariadenia. Riaditeľka 

školy pri zaraďovaní detí do tried postupovala v súlade so stanoveným maximálnym počtom 

RÚVZ (60 detí do 4 tried), pričom splnila uložené opatrenie, a tak zaistila bezpečnosť  

a ochranu zdravia detí vo výchove a vzdelávaní. 

 
Zamestnanci, ktorých sa príslušné inšpekčné zistenia týkajú, boli s výsledkami a závermi 
oboznámení. 
 
PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 
1. prevádzkový poriadok 
2. rozhodnutie RÚVZ v Prešove č. 2019/03690-03/D. 11-Mal zo dňa 24. 10. 2019 
3. zápisnica z obhliadky priestorov RÚVZ v Prešove zo dňa 28. 09. 2021 
4. evidencia vydaných rozhodnutí  
5. evidencia dochádzky detí do materskej školy 

                                                           

1 Rozhodnutie RÚVZ so sídlom v Prešove č. 2019/03690-03/D.11-Mal zo dňa 24. 10. 
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Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školská inšpektorka: PaedDr. Gabriela Mochňáková  
Dňa: 03. 06. 2022 
 
 
PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili: 

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Prešov: 
 PaedDr. Gabriela Mochňáková 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
PaedDr. Adriana Luteránová  

 
Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 13. 06. 2022 v Prešove 

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Prešov: 
 
 
 
 
 PaedDr. Gabriela Mochňáková   .....................................................  
 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
 
 

PaedDr. Adriana Luteránová    ......................................................  
 

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. Adriana Luteránová, riaditeľka školy  ....................................................  
 
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
 
 
PaedDr. Gabriela Mochňáková, školská inšpektorka .....................................................  
 
 
Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti 


