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ŠTÁTNA ŠKOLSKÁ INŠPEKCIA 
Školské inšpekčné centrum Nitra 
Ul. kozmonautov 5, 949 01 Nitra 

 

Číslo: 4103/2021-2022  
 
 

SPRÁVA 
o výsledkoch školskej inšpekcie 

vykonanej dňa 22. 06. 2022 

 

Názov kontrolovaného subjektu 

Špeciálna základná škola – Speciális Alapiskola, Lesná 9, Kolárovo 

Zriaďovateľ Regionálny úrad školskej správy v Nitre 

 
Vedúci zamestnanec kontrolovaného subjektu: 

Mgr. Katarína Balontayová – riaditeľka školy 

 
V súlade s poverením na následnú inšpekciu č. 4103/2021-2022 zo dňa 14. 06. 2022 inšpekciu 
vykonali: 

Ing. Iveta Trévaiová, školská inšpektorka, ŠIC Nitra  ........................................................ 

Mgr. Klára Vrbová, školská inšpektorka, ŠIC Nitra ........................................................ 

 

1  PREDMET ŠKOLSKEJ INŠPEKCIE 

Stav odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v inšpekciách v školách pre žiakov 

so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami    

 

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

Kontrolovaný subjekt 

Špeciálna základná škola – Speciális Alapiskola, Lesná 9, Kolárovo 

Druh školskej inšpekcie následná 

Číslo poverenia 4018/2020-2021 

Dátum vykonania školskej inšpekcie 25. 05. 2021 

 
Mená školských inšpektorov, ktorí inšpekciu vykonali:  
Ing. Iveta Trévaiová  
 

Zistené nedostatky:  
Zo záverov následnej inšpekcie vyplynuli nedostatky týkajúce sa nevedenia prebraného učiva 
v triednych knihách tried s vyučovacím jazykom maďarským dvojjazyčne.  
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Odporúčania školskej inšpekcie smerovali k venovaniu náležitej pozornosti kontrole 
pedagogickej dokumentácie s cieľom odstránenia nedostatkov v jej vedení, kladeniu dôrazu 
na efektívnu a účinnú kontrolnú činnosť bez znakov formálnosti v jej výkone, prijímaniu 
opatrení vedúcich k odstráneniu zistených nedostatkov, analýze a zovšeobecňovaniu zistení 
z kontrolnej činnosti na zasadnutiach pedagogickej rady, motivácii žiakov k činnosti 
v záujmových útvaroch, voľbe ich ponuky podľa záujmu žiakov, uvádzaniu vzdelávacej oblasti 
ako samostatnej tematickej oblasti výchovy v triednej knihe v školskom klube detí v súlade 
s výchovným plánom, zameraniu pozornosti na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov 
žiakov postupujúcich podľa individuálneho vzdelávacieho programu (ďalej IVP) a prijímaniu 
opatrení zlepšujúcich ich výsledky vo vzdelávacom prostredí.  
 
 

Prehľad uplatnených opatrení Počet 

Odporúčania 5 

Opatrenia prijaté zo strany kontrolovaného subjektu 1 

Opatrenia uložené Štátnou školskou inšpekciou 0 
 

 
1.2  ZISTENIA A ICH HODNOTENIE  
1.2.1  Akceptácia odporúčaní 

1. Venovať náležitú pozornosť kontrole pedagogickej dokumentácie s cieľom 
odstránenia nedostatkov v jej vedení, klásť dôraz na efektívnu a účinnú kontrolnú 
činnosť bez znakov formálnosti v jej výkone, prijímať opatrenia vedúce k odstráneniu 
zistených nedostatkov. 
Riaditeľka školy v školskom roku 2021/2022 zamerala svoju kontrolnú činnosť 
na vedenie pedagogickej dokumentácie. V 6 záznamoch z kontroly pedagogickej 
dokumentácie boli uvedené konkrétne nedostatky (napr. neúplné záznamy v triednych 
knihách a výkazoch), chýbali prijaté opatrenia vedúce k ich odstráneniu. Kontrolou 
náhodne vybraných 4 triednych výkazov boli v 2 z nich zistené nedostatky v úplnosti 
vypĺňania (napr. miesto narodenia žiaka) alebo v uvádzaní rozdielneho počtu 
prospievajúcich žiakov (8) v 2. polroku a ich počtu na konci školského roka (7).  
Odporúčanie nebolo akceptované.  

2. Analyzovať a zovšeobecňovať zistenia z kontrolnej činnosti na zasadnutiach 
pedagogickej rady. 
V predložených zápisniciach zo zasadnutí pedagogickej rady (24. 11. 2021, 
24. 01. 2022, 27. 04. 2022) neboli žiadne záznamy o analýze a zovšeobecňovaní zistení 
a výsledkov z kontrolnej činnosti.  
Odporúčanie nebolo akceptované.  

3. Motivovať žiakov k činnosti v záujmových útvaroch, zvoliť ich ponuku podľa záujmu 
žiakov. 
V škole boli zriadené 2 záujmové útvary (počítačové) s celkovým počtom 7 zapísaných 
žiakov, v ktorých mali možnosť rozvíjať si svoje digitálne kompetencie.  
Odporúčanie bolo akceptované.  
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4. Uvádzať v triednej knihe v školskom klube detí vzdelávaciu oblasť ako samostatnú 
tematickú oblasť výchovy v súlade s výchovným plánom. 
Obsah činnosti vzdelávacej tematickej oblasti výchovy nebol uvedený ani v jednej 
triednej knihe školského klubu detí. 
Odporúčanie nebolo akceptované.  

5. Zamerať pozornosť na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov 
postupujúcich podľa individuálneho vzdelávacieho programu a prijímať opatrenia 
zlepšujúce ich výsledky vo vzdelávacom prostredí. 
Obsah zápisníc zo zasadnutí pedagogickej rady neposkytoval informácie o hodnotení 
výchovno-vzdelávacích výsledkov individuálne vzdelávaných žiakov alebo žiakov 
postupujúcich podľa IVP. Len v zápisnici zo dňa 24. 01. 2022 sa vyskytla zmienka 
o zvládaní predpísaného učiva žiakmi bez väčších problémov. Opatrenia zamerané 
na zlepšenie ich vzdelávacích výsledkov prijímané neboli.  
Odporúčanie nebolo akceptované.  

 
1.2.2  Plnenie opatrení prijatých zo strany kontrolovaného subjektu 

1. Viesť prebrané učivo v triednych knihách tried s vyučovacím jazykom maďarským 
dvojjazyčne.. 
Kontrola záznamov v 13 triednych knihách tried s vyučovacím jazykom maďarským 
v týždňoch od 04. 10. – 08. 10. 2021, 07. 02. – 11. 02. 2022, 23. 05. – 27. 05. 2022 
poukázala na ich vedenie v štátnom jazyku i v jazyku národnostnej menšiny. 
Len jednému záznamu (prišívanie gombíkov, loď, lietadlo) uvedenom v slovenskom 
jazyku nezodpovedal zápis v maďarskom jazyku.  
Opatrenie bolo splnené.  

 
 

2  ZÁVERY 

Riaditeľka školy akceptovala 1 z 5 odporúčaní uložených školskou inšpekciou. Zriadenie 
záujmových útvarov umožnilo žiakom rozvíjať ich záujem o informačno-komunikačné 
technológie, zdokonaľovať zručnosti pri práci s počítačom, motivovalo ich k zmysluplnému 
tráveniu voľného času. Chýbajúca analýza a zovšeobecňovanie výsledkov kontrolnej činnosti, 
neprijímanie opatrení vedúcich k odstráneniu kontrolou zistených nedostatkov mali dopad 
na výskyt nezrovnalosti a neúplnosti vypĺňania údajov v pedagogickej dokumentácii. 
Nepochopenie vzdelávacej oblasti ako samostatnej tematickej oblasti výchovy spôsobilo jej 
neuvádzanie v triednych knihách školského klubu detí, čo znižovalo kontrolu obsahu jej 
plnenia vo výchovno-vzdelávacej činnosti. Možnosti úpravy individuálneho vzdelávacieho 
programu vzhľadom na dosiahnuté vzdelávacie výsledky a aktuálny zdravotný stav, možnosti 
a schopnosti žiakov obmedzovala minimálna pozornosť venovaná zvládaniu či nezvládaniu 
plnenia jeho obsahu žiakmi, ako aj neprijímanie opatrení so zameraním na zlepšovanie ich 
výsledkov.  
Riaditeľka školy splnila prijaté opatrenie. Vedenie záznamov v triednej dokumentácii 
dvojjazyčne viedlo k zabezpečeniu dodržiavania príslušného ustanovenia právneho predpisu 
a úplnosti zápisov o prebranom učive v štátnom jazyku a jazyku národnostnej menšiny. 
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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: 

1. odporúča  

 zapisovať do triednej knihy školského klubu detí obsah činnosti vzdelávacej tematickej 
oblasti výchovy, 

 analyzovať a zovšeobecňovať výsledky kontrolnej činnosti na zasadnutiach 
pedagogickej rady, prijímať opatrenia vedúce k odstráneniu zistených nedostatkov 
s cieľom zabezpečiť úplnosť vedenia záznamov v pedagogickej dokumentácii, 

 venovať náležitú pozornosť hodnoteniu výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov 
postupujúcich podľa individuálneho vzdelávacieho programu. 

 
PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 

1. prijaté opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov; 
2. prijaté opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov - splnenie; 
3. triedne knihy a triedne výkazy tried s vyučovacím jazykom maďarským; 
4. triedne knihy školského klubu detí; 
5. záznamy z kontrolnej činnosti;  
6. záznamy o práci v záujmovom útvare; 
7. zápisnice z pedagogickej rady v školskom roku 2021/2022.  

 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školská inšpektorka:  Ing. Iveta Trévaiová  
Dňa: 23. 06. 2022 
 
PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Nitra: 
 
Ing. Iveta Trévaiová  

 
b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 

 
Mgr. Katarína Balontayová 
 
Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 04. 07. 2022 v Nitre:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Nitra: 
 
 
 
Ing. Iveta Trévaiová      .....................................................  
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b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
 
Mgr. Katarína Balontayová     .....................................................  
 
 
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. Katarína Balontayová, riaditeľka školy   ....................................................  
 
 
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
 
 
Ing. Iveta Trévaiová, školská inšpektorka   .....................................................  
 
 
 
Na vedomie 
Štátna školská inšpekcia Bratislava - úsek inšpekčnej činnosti 


