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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, Školská 389, Sačurov 

Druh školskej inšpekcie Následná inšpekcia 

Číslo poverenia 7170/2018-2019 

Dátum vykonania školskej inšpekcie 21. 05. 2019 

 
Mená školských inšpektorov, ktorí inšpekciu vykonali:  
Mgr. Peter Vachula; Mgr. Zuzana Brutovská 
 
Zistené nedostatky:  

Počas následnej inšpekcie boli Štátnou školskou inšpekciou zistené nedostatky  
v organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov pochádzajúcich z marginalizovanej 
rómskej komunity (ďalej len „MRK“) a taktiež spochybnené závery diagnostických vyšetrení 
žiakov so stanoveným mentálnym postihnutím (ďalej len „MP“). 
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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 na odstránenie zisteného nedostatku a jeho 

príčin zaslala riaditeľka školy v stanovenom termíne. 
 
1.2  ZISTENIA A ICH HODNOTENIE  
1.2.1  Plnenie uloženého opatrenia 

1. Zabezpečiť žiakom rediagnostické psychologické a špeciálnopedagogické vyšetrenie 
v poradenskom zariadení, ktoré určí Štátna školská inšpekcia a v súlade so závermi  
z vyšetrenia im zaistiť adekvátnu formu vzdelávania.  

Kontrolné psychologické vyšetrenia žiakov so súhlasom ich zákonných 
zástupcov vykonali odborní zamestnanci z Centra pedagogicko-psychologického 
poradenstva a prevencie, Mládežnícka 34, Banská Bystrica (ďalej len „CPPPaP Banská 
Bystrica“) a z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, 
Dukelských hrdinov 44, Zvolen (ďalej len „CPPPaP Zvolen“). Z predložených správ  
o výsledkoch kontrolného psychologického vyšetrenia žiakov vyplynulo,  
že rediagnostické psychologické vyšetrenia zamerané na posúdenie úrovne 
všeobecných rozumových schopností žiakov boli realizované v troch častiach (v dňoch 
od 02. 09. 2019 do 06. 09. 2019, od 30. 09. 2019 do 04. 10. 2019 a od 04. 11. 2019  
do 08. 11. 2019). Všetkých troch častí psychologického vyšetrenia sa zúčastnilo  
60 žiakov, 2 žiaci absolvovali len prvú časť vyšetrenia z dôvodu zdravotných problémov. 
Z celkového počtu 62 diagnostikovaných žiakov bolo u 6 žiakov MP spoľahlivo 
vylúčené a u 6 žiakov bolo MP potvrdené (1 žiak mal diagnostikovanú strednú 
mentálnu retardáciu – ľahkú formu a 5 žiaci ľahkú mentálnu retardáciu – ťažkú formu). 
Kontrolné psychologické vyšetrenie neumožnilo spoľahlivo vylúčiť alebo potvrdiť 
prítomnosť MP u 50 žiakov. Špeciálnopedagogické vyšetrenia neboli realizované.  
Z počtu 62 rediagnostikovaných žiakov boli 3 žiaci v čase výkonu kontrolných 
psychologických vyšetrení už vzdelávaní v bežných triedach, do ktorých boli preradení 
na základe záverov z rediagnostických psychologických a špeciálnopedagogických 
vyšetrení vykonaných v júni 2019 v Súkromnom centre pedagogicko-psychologického 
poradenstva a prevencie, Široká 5, Sečovce (ďalej len „SCPPPaP Sečovce“)  
a v Súkromnom centre špeciálno-pedagogického poradenstva Nám. sv. Cyrila  
a Metoda 1, Sečovce (ďalej len SCŠPP Sečovce“). Kontrolné psychologické vyšetrenia 
vykonané v CPPPaP Banská Bystrica a CPPPaP Zvolen u týchto 3 žiakov neumožnili 
spoľahlivo vylúčiť alebo potvrdiť ich MP. 

Podľa správy o splnení uloženého opatrenia na odstránenie zisteného 
nedostatku a jeho príčin zaslanej riaditeľkou školy bol kontrolovaný subjekt so závermi 
z kontrolných psychologických vyšetrení vykonaných CPPPaP Banská Bystrica a CPPPaP 
Zvolen oboznámený v januári 2020. Riaditeľka školy v správe aj následne v rozhovore 
v čase výkonu následnej inšpekcie uviedla, že všetkých žiakov, u ktorých bolo 
spoľahlivo vylúčené MP a žiakov, ktorým nebolo možné vylúčiť alebo potvrdiť MP 
plánovala zaradiť na nevyhnutne potrebný čas do špecializovaných tried. 
Špecializované triedy však v škole zriadené neboli. Riaditeľka školy nezriadenie týchto 
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tried zdôvodnila chýbajúcim vyjadrením poradenského zariadenia ku zaradeniu žiakov  
do špecializovanej triedy, čo však v zmysle platnej legislatívy nebolo podmienkou pre 
zriadenie špecializovaných tried. Vzhľadom k vysokému počtu žiakov, u ktorých nebolo 
možné spoľahlivo vylúčiť ani potvrdiť MP, požiadala riaditeľka školy o odborné 
stanovisko Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Sečovciach, n. o., 
Obchodná 25/57, Sečovce, ktoré bolo zriaďovateľom SCPPPaP Sečovce. Uvedené 
poradenské zariadenie, ktorého všetci rediagnostikovaní žiaci boli dlhodobými 
klientami, trvalo na svojich záveroch z predchádzajúcich diagnostických vyšetrení,  
na základe ktorých bolo všetkým žiakom jednoznačne diagnostikované MP  
a odporúčané vzdelávanie v špeciálnych triedach. Riaditeľka školy v rozhovore uviedla,  
že rešpektovala písomné vyjadrenie SCPPPaP Sečovce, preto všetci žiaci, teda  
aj 6 žiaci, u ktorých bolo MP spoľahlivo vylúčené kontrolnými vyšetreniami v CPPPaP 
Banská Bystrica, pokračovali vo vzdelávaní podľa vzdelávacieho programu pre žiakov  
s MP v špeciálnych triedach alebo formou školskej integrácie v bežných triedach.  

Opatrenie nebolo splnené.  
 
 
1.3  INÉ ZISTENIA 

Z celkového počtu 62 rediagnostikovaných žiakov v aktuálnom školskom roku 
navštevovalo školu 46 žiakov, ostatných 16 ukončilo v uplynulých dvoch školských rokoch 
povinnú školskú dochádzku. Zo 46 žiakov 3 navštevovali bežné triedy a 43 žiakov bolo 
vzdelávaných podľa vzdelávacieho programu pre žiakov s MP, z toho 33 žiakov v špeciálnych 
triedach a 10 žiakov formou školskej integrácie v bežných triedach. V školskom roku 
2021/2022 ukončí zo 43 rediagnostikovaných žiakov s MP povinnú školskú dochádzku ďalších 
11 žiakov. U ostatných 32 žiakov bolo podľa vyjadrenia školskej špeciálnej pedagogičky  
a predloženého zoznamu žiakov naplánované v školskom roku 2021/2022 rediagnostické 
vyšetrenie, ktoré však ku dňu inšpekčnej kontroly nebolo uskutočnené. Škola pri realizácii 
diagnostických vyšetrení žiakov s MP spolupracuje v prevažnej väčšine s SCPPPaP Sečovce  
a SCŠPP Sečovce. 

V aktuálnom školskom roku bolo v kontrolovanom subjekte vzdelávaných spolu  
445 žiakov, z nich 294 pochádzalo z MRK. V škole bolo zriadených 28 tried, z toho 9 špeciálnych 
tried pre žiakov s MP. Z celkového počtu žiakov školy bolo 354 žiakov vzdelávaných v bežných 
triedach (z nich 26 žiakov s diagnostikovaným MP formou školskej integrácie) a 91 žiakov  
v špeciálnych triedach pre žiakov s MP (z nich 20 na 1. stupni a 71 na 2. stupni). V špeciálnych 
triedach a v 5 bežných triedach (1. B, 1. C, 2. B, 3. B a 3. C) boli vzdelávaní výlučne žiaci 
pochádzajúci z MRK.  
 
 

2  ZÁVERY 

Škola nerešpektovala závery z rediagnostických vyšetrení vykonaných v poradenských 
zariadeniach, ktoré určila Štátna školská inšpekcia. Z 50 rediagnostikovaných žiakov, u ktorých 
nebolo možné kontrolným psychologickým vyšetrením spoľahlivo vylúčiť alebo potvrdiť ich 
MP, len 3 žiaci boli vzdelávaní v bežných triedach. Ostatných 47 žiakov a taktiež 6 žiakov,  
u ktorých bolo spoľahlivo MP vylúčené, pokračovalo vo vzdelávaní podľa vzdelávacieho 
programu pre žiakov s MP v špeciálnych triedach alebo formou školskej integrácie v bežných 
triedach. Riaditeľka školy plánovala na nevyhnutne potrebný čas všetkých žiakov zaradiť  
do špecializovaných tried, avšak ku dňu kontroly špecializované triedy neboli zriadené. Naďalej 
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sa riadila spochybnenými závermi a odporúčaniami z diagnostických vyšetrení vykonaných  
v SCPPPaP Sečovce. 

Organizačné zabezpečenie školy naďalej vykazovalo znaky segregácie v oblasti 
zriaďovania tried, čím bol porušený jeden z princípov výchovy a vzdelávania – zákaz všetkých 
foriem diskriminácie a obzvlášť segregácie. Na uvedené zistenia Štátna školská inšpekcia  
už upozornila dňa 25. 06. 2019 Slovenské národné stredisko pre ľudské práva a Poradňu  
pre občianske a ľudské práva. 
 
 
Zistilo sa porušenie všeobecne záväzných právnych a interných predpisov: 

1. § 3 písm. e) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (prejavy segregácie  
vo výchove a vzdelávaní – zriadenie tried, do ktorých boli zaradení výlučne žiaci z MRK). 

 
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. ukladá kontrolovanému subjektu opatrenia: 
a) V súlade so závermi z kontrolných vyšetrení, vykonaných v poradenských zariadeniach, 

ktoré určila Štátna školská inšpekcia, zaistiť všetkým rediagnostikovaným žiakom 
adekvátnu formu vzdelávania. 
Termín: 05. 09. 2022 Zodpovedná: riaditeľka školy 
 

b) Odstrániť segregáciu žiakov z MRK pri zriaďovaní tried. 
Termín: 05. 09. 2022 Zodpovedná: riaditeľka školy 

 
Správu o splnení uložených opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin 
predložiť Školskému inšpekčnému centru Prešov v termíne do 15. 09. 2022. 
 
Zamestnanci, ktorých sa príslušné inšpekčné zistenia týkajú, boli s výsledkami a závermi 
oboznámení. 
 
PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 

1. katalógové listy žiakov 
2. triedne výkazy 
3. zoznamy žiakov 
4. správy o výsledkoch kontrolného psychologického vyšetrenia 
5. zoznamy žiakov prihlásených na rediagnostické vyšetrenie v školskom roku 2021/2022 
6. diagnostické správy z psychologických a špeciálnopedagogických vyšetrení 

 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školská inšpektorka: Mgr. Adriana Magerová 
Dňa: 23. 06. 2022 
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PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Prešov: 
Mgr. Adriana Magerová 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
Mgr. Mariana Bančanská 

 
Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 06. 07. 2022 v Prešove:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Prešov: 
 
 
 
 
 

Mgr. Adriana Magerová    .....................................................  
 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
 
 
 

Mgr. Mariana Bančanská     .....................................................  
 
Vyjadrenie vedúceho zamestnanca kontrolovaného subjektu, ktorého sa zistenia týkajú 
(vedúci zamestnanec môže zaslať písomné vyjadrenie k obsahu správy do 5 pracovných dní 
od prerokovania): 
 
 
Mgr. Mariana Bančanská, riaditeľka školy   ....................................................  
 
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
 
Mgr. Adriana Magerová, školská inšpektorka  .....................................................  

 
 
Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti  


