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Súkromná materská škola, Kostolište 331, Kostolište 
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Vedúci zamestnanci kontrolovaného subjektu: 
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inšpekciu vykonala: 

PaedDr. Soňa Lorencová, školská inšpektorka, ŠIC Bratislava  
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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 

Súkromná materská škola, Kostolište 331, Kostolište (ďalej SMŠ) 

Druh školskej inšpekcie tematická inšpekcia 

Číslo poverenia 1010/2021-2022 

Dátum vykonania školskej inšpekcie 18. 10. 2021 – 20. 10. 2021 

 
Mená školských inšpektorov, ktorí inšpekciu vykonala:  
PaedDr. Soňa Lorencová, školská inšpektorka, ŠIC Bratislava 
 
Zistené nedostatky:  
Počas tematickej inšpekcie bol zistený nedostatok v dodržiavaní všeobecne záväzného 
právneho predpisu, nezabezpečovaním predprimárneho vzdelávania v triede s celodennou 
výchovou a vzdelávaním učiteľkami striedavo na zmeny. 

Prehľad uplatnených opatrení Počet 

Odporúčania 2 

Opatrenia prijaté zo strany kontrolovaného subjektu 1 

Opatrenia uložené Štátnou školskou inšpekciou 0 
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1.2  ZISTENIA A ICH HODNOTENIE  
 

1.2.1  Akceptácia odporúčaní 

1. Hospitačnú činnosť zamerať na rozvíjanie digitálnej gramotnosti detí. 
V sledovanej výchovno-vzdelávacej činnosti1 počas výkonu inšpekcie bol deťom vytvorený 
priestor na prácu s informáciami prostredníctvom ovládania digitálnych pomôcok 
umožňujúcich  plánovanie viacerých krokov. Deti využitím ovládacích tlačidiel                                 
na dostupných digitálnych hračkách dokázali naplánovať a prejsť určenú trasu 
s prekážkami. Z rozhovorov s učiteľkou, s vedením SMŠ  a kontrolou predloženej 
dokumentácie bolo potvrdené, že digitálna gramotnosť detí bola rozvíjaná v súlade so 
Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách 
(ďalej ŠVP).  

     Odporúčanie bolo akceptované. 
 
2. Doplniť materiálno-technické  vybavenie  SMŠ  pomôckami  s dramatickým,  pohybovým     
    zameraním,   detskou   literatúrou  a digitálnymi  technológiami. 

Kontrolou materiálno-technického vybavenia SMŠ bolo preukázané doplnenie pomôcok 
dramatického charakteru o prstové bábky a ďalšie vlastnoručne vyrobené masky pre deti. 
Pre vykonávanie činností zameraných na pohyb boli doplnené balančné kamene 
na vonkajšie aj vnútorné aktivity a športové náčinie podporujúce spontánny záujem detí 
o aktívny pohyb. Zakúpená bola detská literatúra rôznych žánrov. Digitálne technológie 
boli doplnené o mp3 prehrávač a z rozhovoru s učiteľkou bolo zistené, že v spolupráci 
s ňou deti riešili úlohy v súlade so ŠVP aj s využitím tabletu a notebooku.   

     Odporúčanie bolo akceptované.  
 

1.2.2  Plnenie opatrení prijatých kontrolovaným subjektom 

1.   Zabezpečiť    predprimárne    vzdelávanie    detí   v   triede  SMŠ  s  celodennou výchovou  
      a vzdelávaním dvomi učiteľkami striedavo na zmeny.  

Kontrolou evidencie dochádzky, rozpisov pracovnej činnosti a z rozhovorov s vedením 
SMŠ a učiteľkou bolo zistené, že v jednotriednej SMŠ s celodennou výchovou                                    
a vzdelávaním vykonávali výchovno-vzdelávaciu činnosť učiteľky  striedavo na  zmeny.  

     Opatrenie bolo splnené.  

 
 
2  ZÁVERY 

Akceptovaním odporúčaní týkajúcich sa rozvíjania digitálnej gramotnosti detí a zlepšenia                 
materiálno-technického vybavenia SMŠ pomôckami dramatického a pohybového charakteru, 
detskou literatúrou a digitálnymi technológiami boli vytvorené podmienky pre skvalitnenie 
výchovnovzdelávacej činnosti a jej realizáciu. Splnením prijatého opatrenia týkajúceho sa 
vykonávania výchovno-vzdelávacej činnosti v triede s celodennou výchovou a vzdelávaním 

                                                           

1 Téma: Dopravné prostriedky - Bezpečnosť na ceste 
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učiteľkami striedavo na zmeny, bolo zosúladené organizačné a personálne zabezpečenie 
predprimárneho vzdelávania v SMŠ s platným právnym stavom.   
 
Zamestnanci, ktorých sa príslušné inšpekčné zistenia týkajú, boli s výsledkami a závermi 
oboznámení. 
 
PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 
   1. Školský vzdelávací program Pomôž mi, aby som to dokázal sám, 
   2. školský poriadok, 
   3. triedna kniha, 
   4. plán vnútornej kontroly školy na školský rok 2022/2023, 
   5. hospitačné záznamy za školský rok 2021/2022 a 2022/2023, 
   6. rozpis pracovnej doby pedagogických zamestnancov, 
   7. evidencia dochádzky pedagogických zamestnancov,  
   8. evidencia dochádzky detí 
   9. prijaté opatrenie na odstránenie zisteného nedostatku, 
 10. správa o splnení prijatého opatrenia. 
 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školská inšpektorka: PaedDr. Soňa Lorencová  
Dňa: 29. 09. 2022 
 
PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Bratislava: 
             PaedDr. Soňa Lorencová 
 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
      Ing. Lenka Červienková 
 

Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 14. 10. 2022  
v Kostolišti:  
 

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Bratislava: 
 
 
 
 
PaedDr. Soňa Lorencová       .................................................. 
. 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
 
 
Ing. Lenka Červienková                                                                  ................................................... 
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Vyjadrenie vedúceho zamestnanca kontrolovaného subjektu, ktorého sa zistenia týkajú 
(vedúci zamestnanec môže zaslať písomné vyjadrenie k obsahu správy do 5 dní pracovných 
od prerokovania): 
 

 
 
Ing. Lenka Červienková                                                                 ...................................................  
 
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
 
 
 
PaedDr. Soňa Lorencová, školská inšpektorka               .....................................................  

 
 
 
Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti  
 


