
 

 

 

1 

 

 

ŠTÁTNA ŠKOLSKÁ INŠPEKCIA 
Školské inšpekčné centrum Bratislava 
Černyševského 27, 851 01 Bratislava 5 

 

Číslo: 1009/2022-2023 
 

SPRÁVA 
o výsledkoch školskej inšpekcie 

vykonanej dňa 28. 09. 2022 

Názov kontrolovaného subjektu 

Evanjelická materská škola Dr. Filipa Melanchtona 

Zriaďovateľ 
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku 
Bratislava 

 
Vedúci zamestnanci kontrolovaného subjektu: 

Mgr. Katarína Gajdošová, poverená riadením materskej školy  

 
V súlade s poverením na následnú inšpekciu č. 1009/2022-2023 zo dňa 22. 09. 2022 
inšpekciu vykonala: 

PaedDr. Soňa Lorencová, školská inšpektorka, ŠIC Bratislava  
                          
          ...................................... 

 

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, Tupolevova 20, Bratislava (ďalej MŠ) 

Druh školskej inšpekcie následná inšpekcia 

Číslo poverenia 1013/2020-2021 

Dátum vykonania školskej inšpekcie 21. 06. 2021 

 
Mená školských inšpektorov, ktorí inšpekciu vykonali:  
PaedDr. Soňa Lorencová, školská inšpektorka, ŠIC Bratislava 
 
Zistené nedostatky:  
Počas následnej inšpekcie bol zistený nedostatok v dodržiavaní všeobecne záväzného 
právneho predpisu nezabezpečovaním rovnoprávneho prístupu k predprimárnemu 
vzdelávaniu detí stanovenými kritériami prijímania detí do MŠ. 

Prehľad uplatnených opatrení Počet 

Odporúčania 0 

Opatrenia prijaté zo strany kontrolovaného subjektu 0 

Opatrenia uložené Štátnou školskou inšpekciou 1 
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1.2  ZISTENIA A ICH HODNOTENIE  

1.2.1  Plnenie uložených opatrení  

1. Vypracovať súbor podmienok pre prijímacie konanie tak, aby jednotlivé kritériá nemali   
     diskriminačný charakter. 

Z rozhovoru s riaditeľkou MŠ a kontrolou stanovených  kritérií prijímania detí 
uverejnených v školskom poriadku a v oznámeniach zverejnených v čase zápisu                           
na verejne dostupných miestach bolo zistené, že v školskom roku 2022/2023 riaditeľka 
prijímala deti do MŠ  na základe zákonom stanovených a určených ostatných podmienok 
prijímania detí. V rámci zákonom stanovených podmienok boli prednostne prijímané deti, 
pre ktoré bolo predprimárne vzdelávanie povinné. Podľa určených ostatných podmienok 
prijímania detí boli v prípade zvýšeného záujmu o predprimárne vzdelávanie                               
v MŠ prednostne prijímané deti, ktoré mali v MŠ súrodenca, deti s trvalým pobytom 
v Mestskej časti Bratislava - Petržalka a deti, ktorých rodičia podali žiadosť o prijatie 
dieťaťa do MŠ v dvoch po sebe nasledujúcich obdobiach.    
Opatrenie bolo splnené.  

 
 
2  ZÁVERY 

Kritériá prijímania detí do MŠ stanovené na školský rok 2022/2023 nemali diskriminačný 
charakter a vytvárali podmienky na rovnoprávny prístup k predprimárnemu vzdelávaniu detí 
v MŠ.  
 
Zamestnanci, ktorých sa príslušné inšpekčné zistenia týkajú, boli s výsledkami a závermi 
oboznámení. 
 
PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 
    
   1. Školský vzdelávací program Evanjelickej materskej školy Dr. Filipa Melanchtona, 
   2. školský poriadok, 
   3. oznámenie o prijímaní detí do MŠ na školský rok 2022/2023, 
   4. evidencia dochádzky detí, 
   5. triedna kniha, 
   6. rozhodnutia o prijatí detí na predprimárne vzdelávanie do MŠ, 
   7. správa o splnení uloženého opatrenia. 
 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školská inšpektorka: PaedDr. Soňa Lorencová  
Dňa: 17. 10. 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: 
      Mgr. Katarína Gajdošová 
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Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 26. 10. 2022  
v Bratislave:  
 

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

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
 
 
 
Mgr. Katarína Gajdošová     ................................................... 
 
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 Gajdošová       ...................................................  
 
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
 
PaedDr. Soňa Lorencová, školská inšpektorka               .....................................................  

 
 
 
Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti  
 


