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                                      ŠTÁTNA ŠKOLSKÁ INŠPEKCIA 
                             Školské inšpekčné centrum Bratislava 

                             Černyševského 27, 851 01 Bratislava 5 

  

Číslo: 1014/2022-2023 

 

SPRÁVA 
o výsledkoch školskej inšpekcie 

vykonanej dňa: 18. 10. 2022  

Názov kontrolovaného subjektu 

Spojená škola internátna, Hrdličkova 17, Bratislava 

Zriaďovateľ Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 

 
Vedúci zamestnanci kontrolovaného subjektu: 

  PaedDr. Božena Villinová, riaditeľka školy 

  Mgr. Petra Janočová, zástupkyňa riaditeľky školy  

 
V súlade s poverením na následnú inšpekciu č. 1014/2022-2023 zo dňa 13. 10. 2022 
inšpekciu vykonali: 

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

RNDr. Mária Šimková, 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, Hrdličkova 17, Bratislava 

Druh školskej inšpekcie Tematická inšpekcia 

Číslo poverenia 1025/2021 – 2022 

Dátum vykonania školskej inšpekcie 19. 01. 2022 – 20. 01. 2022 

 
Mená školských inšpektorov, ktorí inšpekciu vykonali:  

PaedDr. Katarína Kevická Marčeková, RNDr. Mária Šimková, PhDr. Mária Ilenčíková – 
odborníčka z praxe 
 
Zistené nedostatky:  
Pri výkone tematickej inšpekcie boli zistené nedostatky týkajúce sa chýbajúcej žiadosti 
zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa do špeciálnej základnej školy (ŠZŠ) – organizačnej 
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zložky Spojenej školy internátnej, Hrdličkova 17, Bratislava (SŠI) v dokumentácii 4 žiakov 
a absencie informovaných súhlasov s poučením o možnostiach vzdelávania 
a preukázateľným vyznačením súhlasného stanoviska zákonného zástupcu so vzdelávaním 
dieťaťa v ŠZŠ. 
 

Prehľad uplatnených opatrení Počet 

Odporúčania 2 

Opatrenia prijaté zo strany kontrolovaného subjektu 2 

Opatrenia uložené Štátnou školskou inšpekciou 0 

 
1.2 ZISTENIA A ICH HODNOTENIE  
1.2.1. Akceptácia odporúčaní 

1. Vydávať rozhodnutia o prijatí žiakov do ŠZŠ až po prerokovaní v pedagogickej rade 
školy.  
Riaditeľka školy prijala v aktuálnom školskom roku do ŠZŠ pre žiakov so sluchovým 
postihnutím internátnej ako organizačnej zložky SŠI 2 žiakov po prerokovaní návrhov 
na ich prijatie v pedagogickej rade školy. 
Odporúčanie bolo akceptované. 

2. Zapracovať osobitosti a podmienky výchovy a vzdelávania žiakov 
z marginalizovaných rómskych komunít (MRK) do Školského vzdelávacieho 
programu (ŠkVP).  
V ŠkVP ISCED 1, ISCED 2, SŠI, Hrdličkova 17, Bratislava boli v II. časti doplnené a bližšie 
špecifikované osobitosti, podmienky vzdelávania a pedagogické stratégie výchovno-
vzdelávacieho procesu žiakov z MRK. Aktualizovaný ŠkVP bol podľa predložených 
zápisníc prerokovaný na zasadnutí pedagogickej rady aj rady školy.  
Odporúčanie bolo akceptované. 
 

1.2.2 Plnenie opatrení prijatých zo strany kontrolovaného subjektu 
1. Doplniť do osobných spisov 4 žiakov chýbajúce písomné žiadosti zákonného 

zástupcu o prijatie dieťaťa do ŠZŠ. 
Štátna školská inšpekcia kontrolou dokumentácie žiakov 1. stupňa ŠZŠ zistila, že jeden 
žiak (1. ročníka), ktorému v osobnom spise chýbala žiadosť zákonného zástupcu od 
01. 09. 2022 nie je žiakom školy. Zvyšným 3 žiakom (1., 2. a 3. ročníka) boli chýbajúce 
žiadosti zákonných zástupcov doplnené. Písomná žiadosť zákonného zástupcu 
o prijatie do ŠZŠ bola súčasťou dokumentácie aj u 2 novoprijatých žiakov do 
prípravného a 1. ročníka ŠZŠ. 
Opatrenie bolo splnené. 

2. V Návrhoch na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami (ŠVVP) v materskej škole (MŠ), základnej škole (ZŠ), 
v strednej škole (SŠ) a v ŠZŠ doplniť písomné informované súhlasy s poučením 
zákonného zástupcu o možnostiach vzdelávania dieťaťa a o dôsledkoch jeho 
súhlasu. 
Z predložených osobných spisov všetkých žiakov 1. stupňa ŠZŠ bolo zistené, že v nich 
boli Návrhy na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so ŠVVP v MŠ, v ZŠ, v SŠ a v ŠZŠ 
s podpísanými informovanými súhlasmi zákonných zástupcov o tom, že boli poučení 
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o všetkých možnostiach vzdelávania svojho dieťaťa. Vyznačené v nich bolo súhlasné 
stanovisko zákonných zástupcov s formou vzdelávania ich dieťaťa v špeciálnej škole.  
Opatrenie bolo splnené. 

 

2 ZÁVERY 

Odporúčania uplatnené školskou inšpekciou boli akceptované. Zapracovanie osobitostí 
a podmienok výchovy a vzdelávania žiakov z MRK v ŠkVP a vydávanie rozhodnutí o prijatí 
žiakov do ŠZŠ až po predchádzajúcom prerokovaní návrhov na ich vzdelávanie 
v pedagogickej rade školy prispelo k vytváraniu predpokladov na uplatňovanie rovného 
prístupu k vzdelávaniu všetkých žiakov ŠZŠ a k nastavovaniu optimálnych podmienok pre  ich 
výchovu a vzdelávanie.  
Splnením prijatých opatrení riaditeľkou školy a doplnením chýbajúcej dokumentácie žiakov 
bolo zabezpečené vedenie dokumentácie k prijímaniu žiakov do ŠZŠ v súlade s platnou 
legislatívou. 

PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 
 

1. Školský vzdelávací program ISCED 1, ISCED 2, SŠI, Hrdličkova 17, Bratislava,  
2. Návrhy na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so ŠVVP v MŠ, v ZŠ, v SŠ a v ŠŠ s informovanými 

súhlasmi,  
3. zoznam žiakov prípravného až 4. ročníka ŠZŠ, 
4. písomné žiadosti zákonných zástupcov, 
5. rozhodnutia o prijatí žiakov do ŠZŠ, 
6. zápisnice zo zasadnutia pedagogickej rady a rady 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 inšpektora:  PaedDr. Katarína Kevická Marčeková 
Dňa: 07. 11. 2022 

PREROKOVANIE SPRÁVY 

Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  
a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Bratislava: 

PaedDr. Katarína Kevická Marčeková 
b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 

PaedDr. Božena Vilinová 
 
Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa: 09. 11. 2022  
v Bratislave 

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

 
 
 

PaedDr. Katarína Kevická Marčeková                                         ...................................................  
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b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 

 
 
PaedDr. Božena Vilinová                              ....................................................  
 
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. Božena Vilinová, riaditeľka školy                .................................................... 
 
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 

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

 

Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti  


