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ŠTÁTNA ŠKOLSKÁ INŠPEKCIA 

Školské inšpekčné centrum Bratislava 

Černyševského 27, 851 01 Bratislava 5 

 

Číslo: 1012/2022-2023 

 

SPRÁVA 

o výsledkoch školskej inšpekcie 

vykonanej dňa 29. 09. 2022 

Názov kontrolovaného subjektu 

Spojená škola internátna 

Sídlo Svrčia 6, Bratislava 

Zriaďovateľ Okresný úrad Bratislava 

 
Vedúci zamestnanci kontrolovaného subjektu: 

Mgr. Sandra Botlíková, riaditeľka školy   
 

V súlade s poverením na následnú inšpekciu č. 1012/2022-2023 zo dňa 23. 09. 2022 inšpekciu 

vykonali: 

RNDr. Mária Šimková, školská inšpektorka, ŠIC Bratislava ................................................... 

PaedDr. Katarína Kevická Marčeková, školská inšpektorka, ŠIC Bratislava .......................... 

  

1  PREDMET ŠKOLSKEJ INŠPEKCIE 

Stav odstránenia nedostatkov zistených pri 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 

Spojená škola internátna, Svrčia 6, Bratislava 

Druh školskej inšpekcie tematická 

Číslo poverenia 1018/2021-2022 

Dátum vykonania školskej inšpekcie 16. 11. 2021 a 18. 11. 2021 

Mená školských inšpektorov, ktorí inšpekciu vykonali:  

RNDr. Mária Šimková, PaedDr. Katarína Kevická Marčeková,  

PhDr. Mária Ilenčíková, prizvaná odborníčka z praxe 
 

Zistené nedostatky:  

Zistené nedostatky v dodržiavaní všeobecne záväzných právnych predpisov sa týkali prijatia 

žiaka bez žiadosti zákonného zástupcu a jeho riadneho poučenia v informovanom súhlase, 

nevypracovania poznámok k učebným plánom a nezapracovania časti o podmienkach zaistenia 

bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a ochrany pred sociálnopatologickými javmi, 

diskrimináciou alebo násilím v školskom poriadku.  
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Prehľad uplatnených opatrení Počet 

Odporúčania 4 

Opatrenia prijaté zo strany kontrolovaného subjektu 4 

Opatrenia uložené Štátnou školskou inšpekciou 0 

 

1.2  ZISTENIA A ICH HODNOTENIE  

1.2.1 Akceptácia odporúčaní 

1. Vydať rozhodnutie riaditeľky školy o prijatí až po prerokovaní na zasadnutí 

pedagogickej rady školy. 

Riaditeľka školy vydala vnútornú smernicu s uvedenými podmienkami prijímania detí 

a žiakov do jednotlivých organizačných zložiek spojenej školy internátnej. V aktuálnom 

školskom roku 2022/2023 vydala riaditeľka školy rozhodnutia o prijatí 12 žiakom až po 

predchádzajúcom prerokovaní v pedagogickej rade školy, čo bolo potvrdené kontrolou 

zápisnice zo zasadnutia pedagogickej rady školy a osobných spisov novoprijatých 

žiakov.  

Odporúčanie bolo akceptované. 

2. Uvádzať vzdelávací variant v poznámkach v triednom výkaze. 

Kontrola triednych výkazov za školský rok 2021/2022 a za aktuálny školský rok 

2022/2023 preukázala, že v poznámkach mali všetci žiaci uvedené zdravotné 

postihnutie a vzdelávací variant. 

Odporúčanie bolo akceptované. 

3. Zapracovať osobitosti a podmienky výchovy a vzdelávania žiakov 

z marginalizovanej rómskej komunity (MRK) do ŠkVP. 

Analýza revidovaného ŠkVP potvrdila, že riaditeľka školy doplnila do dokumentu 

osobitosti a podmienky výchovy a vzdelávania žiakov z MRK, čo bolo prerokované na 

zasadnutí pedagogickej rady školy 28. 04. 2022.  

Odporúčanie bolo akceptované. 

4. Po zrušení pandemických opatrení zriadiť záujmové útvary v škole. 
Riaditeľka školy v aktuálnom školskom roku 2022/2023 zriadila 12 záujmových 

útvarov. Školskej inšpekcii predložila ich zoznam (tanečný krúžok; hudobný krúžok; 

karate; programovanie; matematický krúžok pre žiakov 9. ročníka; výtvarný 

a keramický krúžok; kolky pre nevidiacich; plavecký krúžok; krúžok halového 

veslovania; Show down – aplikovaný stolný tenis pre nevidiacich; florball; streľba 

z akustickej pušky) s uvedenými počtami prihlásených žiakov.  

Odporúčanie bolo akceptované. 

1.2.2    Plnenie opatrení prijatých zo strany kontrolovaného subjektu 

1.  Prijať do školy žiaka na základe žiadosti zákonného zástupcu.   

Školská inšpekcia analýzou dokumentácie novoprijatých žiakov v aktuálnom školskom 

roku 2022/2023 zistila, že riaditeľka školy vydala rozhodnutia o ich prijatí na základe 

písomnej žiadosti zákonného zástupcu a písomného vyjadrenia zariadenia poradenstva 

a prevencie.  

Opatrenie bolo splnené. 
 

2. Zabezpečiť informovaný písomný súhlas zákonného zástupcu s riadnym poučením 

o dôsledkoch svojho súhlasu. 

Kontrola Návrhov na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami v materskej škole, v základnej škole, v strednej škole 
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a v špeciálnej škole novoprijatých žiakov potvrdila, že zákonní zástupcovia boli riadne 

oboznámení a poučení o osobitostiach výchovy a vzdelávania ich zdravotne 

znevýhodnených detí, čo potvrdili svojím podpisom.   

Opatrenie bolo splnené. 
 

3.  Vypracovať a doplniť poznámky k učebným plánom v ŠkVP.  

Predložený ŠkVP bol vypracovaný v súlade s princípmi a cieľmi výchovy 

a vzdelávania príslušného štátneho vzdelávacieho programu. Analýza poznámok 

k učebným plánom potvrdila, že boli akceptované poznámky rámcového 

učebného plánu s doplnenými vlastnými poznámkami pre potreby školy (vyučovanie 

výtvarnej výchovy a pracovného vyučovania v dvojhodinových celkoch; vyučovanie 

predmetov špeciálnopedagogickej podpory individuálne alebo v skupinách žiakov; 

individuálna práca vybraných žiakov s odbornými zamestnancami školy; využitie 

disponibilných hodín a iné).  

Opatrenie bolo splnené. 
 

4.  Vypracovať školský poriadok v súlade s požiadavkami školského zákona.  
Analýzou školského poriadku bolo zistené, že v dokumente bola doplnená samostatná 

časť o podmienkach na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov a ich 

ochrany pred sociálnopatologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím, ktorú 

vypracovala koordinátorka prevencie v spolupráci s PZ Bratislava IV. Prerokovaný bol 

v pedagogickej rade školy 28. 04. 2022 a na zasadnutí rady školy 29. 09. 2022. Školský 

poriadok bol zverejnený na webovom sídle školy a na nástenke vo vestibule školy.  

Opatrenie bolo splnené. 
 

2  ZÁVERY 

Odporúčania školskej inšpekcie boli akceptované. Riaditeľka školy vydala vnútornú smernicu 

s podmienkami prijímania detí a žiakov do jednotlivých organizačných zložiek spojenej školy 

internátnej, čím vytvorila predpoklad na zlepšenie prijímacieho procesu.  Doplnením informácií 

do triednych výkazov, zapracovaním osobitostí a podmienok výchovy a vzdelávania žiakov 

z  MRK do ŠkVP a zaradením záujmových útvarov sa zvýšila kvalita starostlivosti o žiakov so 

zdravotným znevýhodnením.  

Prijatím žiakov na základe žiadosti zákonného zástupcu a poučením o osobitostiach výchovy 

a vzdelávania ich detí boli dodržané platné právne predpisy pri prijímaní a vzdelávaní žiakov. 

Vypracovaním a doplnením poznámok k učebným plánom v ŠkVP a podmienok na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov a ich ochrany pred sociálnopatologickými javmi, 

diskrimináciou alebo násilím v školskom poriadku sa zabezpečil súlad s platnou legislatívou.  
 

PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 
 

1. Školský vzdelávací program s názvom Vidieť svet znamená rozumieť mu ; 

2. Smernica o prijímaní detí a žiakov do jednotlivých organizačných zložiek spojenej 

školy internátnej; 

3. Návrh na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami v materskej škole, v základnej škole, v strednej škole a v špeciálnej škole; 

4. školský poriadok; 

5. osobné spisy žiakov; 

6. rozhodnutia riaditeľky školy; 

7. zápisnice zo zasadnutia pedagogickej rady školy a rady školy; 

8. zoznam záujmových útvarov; 

9. triedne výkazy; 

10. správa o prijatí opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku; 

11. správa o splnení prijatých opatrení. 
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Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 

školská inšpektorka: RNDr. Mária Šimková   

Dňa: 21. 10. 2022 
 

PREROKOVANIE SPRÁVY 

Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  
 

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

RNDr. Mária Šimková  
 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 

Mgr. Sandra Botlíková  

 

Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 26. 10. 2022  

v Bratislave:  
 

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

 

 

 

 

 

 

RNDr. Mária Šimková     ..................................................... 

 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Sandra Botlíková     .....................................................  

 

 

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. Sandra Botlíková         ....................................................  

 

 

 

Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 

 

RNDr. Mária Šimková     .....................................................  

 

 

 

Na vedomie 

Úsek inšpekčnej činnosti  


