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

 

Číslo: 1013/2022-2023  

 

SPRÁVA 

o výsledkoch školskej inšpekcie 

vykonanej dňa 10. 10. 2022 

 

Názov kontrolovaného subjektu 

Základná škola, Nejedlého 8, Bratislava  

Zriaďovateľ Mestská časť Bratislava – Dúbravka  

 

Vedúci zamestnanci kontrolovaného subjektu: 

PaedDr. Miroslava Komorníková, riaditeľka školy 

Mgr. Lenka Macejková, zástupkyňa riaditeľky školy 

Mgr. Barbora Medvecká, zástupkyňa riaditeľky školy 

 

V súlade s poverením na následnú inšpekciu č. 1013/2022-2023 zo dňa 06. 10. 2022 inšpekciu 

vykonala: 

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

  

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, Nejedlého 8, Bratislava 

Druh školskej inšpekcie tematická 

Číslo poverenia 1090/2021-2022 

Dátum vykonania školskej inšpekcie 24. 05. 2022 – 27. 05. 2022 

 

Mená školských inšpektorov, ktorí inšpekciu vykonali:  

RNDr. Mária Šimková, PaedDr. Katarína Kevická Marčeková 

 

Zistené nedostatky:  

Počas výkonu tematickej inšpekcie sa zistili nedostatky v dodržiavaní všeobecne záväzných 

právnych predpisov - riaditeľka školy vydala rozhodnutia o oslobodení od vzdelávania sa vo 

vyučovacom predmete alebo jeho časti bez žiadosti zákonného zástupcu a nevydala rozhodnutie 

o oslobodení od vzdelávania sa žiaka vo vyučovacom predmete.  

 

 

 



 

2 

 

 

Prehľad uplatnených opatrení Počet 

Odporúčanie 1 

Opatrenia prijaté zo strany kontrolovaného subjektu 2 

Opatrenia uložené Štátnou školskou inšpekciou 0 

 

1.2  ZISTENIA A ICH HODNOTENIE  

1.2.1 Akceptácia odporúčania 

1. Hospitačnú činnosť zamerať na vytváranie priestoru žiakom na sebahodnotenie 

a hodnotenie výsledkov výchovno-vzdelávacej činnosti a na poskytovanie spätnej 

väzby žiakom pedagogickým asistentom (PA). 

Riaditeľka školy na zasadnutí pedagogickej rady školy (23. 06. 2022) informovala 

pedagogických a odborných zamestnancov o výsledkoch školskej inšpekcie 

a o prijatých opatreniach. Na gremiálnej porade (28. 06. 2022) prijala uznesenie 

k hospitačnej činnosti zacielenej na prácu učiteľov a PA s integrovanými žiakmi. 

Školskej inšpekcii predložila Plán vnútroškolskej kontroly a hospitačnej činnosti školy 

na školský rok 2022/2023, kde boli zapracované úlohy zamerané na priamu hospitačnú 

činnosť vedúcich zamestnancov školy, na kontrolu práce PA v triedach so začlenenými 

žiakmi, dodržiavanie IVP a iné. V aktuálnom školskom roku riaditeľka školy vykonala 

3 hospitácie v triedach s integrovanými žiakmi za prítomnosti PA a zástupkyňa 

riaditeľky školy 1 hospitáciu spolu so školskou špeciálnou pedagogičkou 

a koordinátorkou podporného tímu. Podľa predložených hospitačných záznamov na 

hospitovaných hodinách PA spolupracovali s učiteľmi, žiaci dostávali priestor na 

sebahodnotenie a hodnotenie výsledkov výchovno-vzdelávacej činnosti, PA im 

priebežne poskytovali spätnú väzbu a motivovali ich k práci.    

Odporúčanie bolo akceptované.   

1.2.2    Plnenie opatrení prijatých zo strany kontrolovaného subjektu  

1. Vydať rozhodnutie riaditeľkou školy o oslobodení od vzdelávania sa vo 

vyučovacom predmete alebo jeho časti novoprijatým žiakom po predložení 

žiadosti zákonného zástupcu a doplniť chýbajúce žiadosti do dokumentácie 

začlenených žiakov. 

Kontrolou osobných spisov novoprijatých integrovaných žiakov oslobodených od 

vzdelávania sa vo vyučovacom predmete alebo jeho časti v školskom roku 2022/2023 

bolo zistené, že riaditeľka školy vydala rozhodnutie po predložení žiadosti zákonného 

zástupcu a odporúčania zariadenia poradenstva a prevencie. Analýza osobných spisov  

začlenených žiakov oslobodených od vzdelávania sa vo vyučovacom predmete alebo 

jeho časti v predchádzajúcom školskom roku preukázala, že obsahovali chýbajúce 

žiadosti zákonných zástupcov.   

Opatrenie bolo splnené.  
       

2. Vydať rozhodnutie riaditeľkou školy o oslobodení od vzdelávania sa vo 

vyučovacom predmete alebo jeho časti a doplniť chýbajúce rozhodnutie do 

dokumentácie začleneného žiaka. 

Riaditeľka školy predložila školskej inšpekcii rozhodnutia o oslobodení od vzdelávania 

sa vo vyučovacom predmete alebo jeho časti, ktoré vydala v školskom roku 2022/2023 

trom integrovaným žiakom po prerokovaní v pedagogickej rade školy na základe 

žiadosti zákonného zástupcu žiaka a odporúčania zariadenia poradenstva a prevencie. 

Chýbajúce rozhodnutie o oslobodení od vzdelávania sa vo vyučovacom predmete alebo 
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jeho časti v šk. roku 2021/2022 bolo doložené do dokumentácie začleneného žiaka so 

zdravotným znevýhodnením. Riaditeľka školy pri následnej inšpekcii uviedla, že 

zodpovední zamestnanci (vedúci zamestnanci školy, školské špeciálne pedagogičky) za 

dokumentáciu začlenených žiakov boli poučení, že majú pripravovať a predkladať 

podklady riaditeľke školy v súlade s platnými právnymi predpismi.  

Opatrenie bolo splnené.  
 

2  ZÁVERY 

Akceptácia odporúčania o realizovaní hospitačnej činnosti zameranej na prácu PA so 

začlenenými žiakmi prispela k skvalitneniu výchovy a vzdelávania integrovaných žiakov.  

Splnením prijatých opatrení pri vydávaní rozhodnutí o oslobodení od vzdelávania sa vo 

vyučovacom predmete alebo jeho časti sa zabezpečilo dodržiavanie všeobecne záväzných 

právnych predpisov.  
 

PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 

1. Plán vnútroškolskej kontroly a hospitačnej činnosti školy na školský rok 2022/2023; 

2. hospitačné záznamy;   

3. osobné spisy integrovaných žiakov; 

4. zápisnice zo zasadnutia pedagogickej rady školy; 

5. uznesenie z gremiálnej porady; 

6. rozhodnutia riaditeľky školy; 

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

8. správa o splnení prijatých opatrení. 
 

Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 

školská inšpektorka:  RNDr. Mária Šimková  

Dňa: 28. 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: 

PaedDr. Miroslava Komorníková 
 

Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 08. 11. 2022 

v Bratislave:  

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

 

 

 

 

 

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

  

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 

 

 

 

 

 

PaedDr. Miroslava Komorníková                                        .....................................................  
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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 ): 

 

 

PaedDr. Miroslava Komorníková, riaditeľka školy  ....................................................  

 

 

Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 

RNDr. Mária Šimková, školská inšpektorka                     ..................................................... 

 

 

 

 

 

 

Na vedomie 

Úsek inšpekčnej činnosti  


