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ŠTÁTNA ŠKOLSKÁ INŠPEKCIA 
Školské inšpekčné centrum Trnava 

Jána Bottu č. 4, 917 01 Trnava  
 

Číslo: 2002/2022-2023  
 

SPRÁVA 
o výsledkoch školskej inšpekcie 

vykonanej dňa 21. 09. 2022  

Názov kontrolovaného subjektu 

Materská škola, Dr. Štefana Heska 921, Kúty  

Zriaďovateľ Obec Kúty   

 

Vedúce zamestnankyne kontrolovaného subjektu: 

PaedDr. Eva Turkovičová, riaditeľka školy  

Anna Ivánková, zástupkyňa riaditeľky školy 

Iveta Sofková, zástupkyňa riaditeľky školy 

 
V súlade s poverením na následnú inšpekciu č. 2002/2022-2023 zo dňa 12. 09. 2022 
inšpekciu vykonali: 
Mgr. Elena Wittenbergerová, školská inšpektorka – ŠIC  Trnava       .......................................... 

PaedDr. Jana Hlavačková, školská inšpektorka – ŠIC  Trnava              .......................................... 

 

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, Dr. Štefana Heska 921, Kúty  

Druh školskej inšpekcie Tematická inšpekcia 

Číslo poverenia 22011/2021-2022  

Dátum vykonania školskej inšpekcie 04. 05. 2022 

 
Mená školských inšpektoriek, ktoré inšpekciu vykonali:  
Mgr. Elena Wittenbergerová; PaedDr. Zlatica Hagerová; PaedDr. Jana Hlavačková 
 
Zistené nedostatky:  
Zistenými nedostatkami v dodržiavaní všeobecne záväzných právnych predpisov bolo 

zaradenie dieťaťa, ktoré nedovŕšilo piaty rok veku do 31. augusta na povinné predprimárne 
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vzdelávanie (PPV) bez písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a vydanie 

rozhodnutia o prijatí dieťaťa do MŠ bez potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa 

od všeobecného lekára pre deti a dorast.  

 

Prehľad uplatnených opatrení Počet 

Odporúčania 3 

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. V procese výchovy a vzdelávania definovať konkrétne požiadavky a očakávania detí 

vzhľadom na ich individuálne možnosti a schopnosti.    
Akceptáciu odporúčania školská inšpekcia overila hospitáciou dopoludňajších aktivít 
v dvoch triedach 5 – 6 ročných detí, v priebehu ktorej ich učiteľky oboznámili 
s obsahom činností a čiastočne so zadaním úloh bez diferencovania náročnosti 
(vyfarbi, vystrihni, priraď, doplň, zaspievaj). Konkrétne zámery a  očakávané výsledky 
učenia sa detí vo vzťahu k stanoveným cieľom a individuálnym možnostiam 
a schopnostiam detí však nepomenovali. Odporúčanie nebolo akceptované.  

2. Zadávať problémové úlohy zamerané na samostatné uvažovanie a hľadanie 
zaujímavých riešení, podporujúce praktickú aplikáciu a tvorivosť detí.    
V priebehu sledovaných činností učiteľky nevytvorili priestor na samostatné riešenie 
problémových situácií a na hľadanie viacerých možností ich riešenia. Vo frontálnych 
činnostiach zadávali otázky, ktoré viedli deti k opakovaniu nadobudnutých 
vedomostí. Pomenovaním obrázkov, ich triedením na základe jednoduchého zadania 
(patrí/nepatrí), strihaním a vyfarbovaním si deti utvrdzovali poznatky a rozvíjali 
jemnú motoriku rúk, avšak bez možnosti využitia vlastnej tvorivosti. Deti pracovali 
podľa dohodnutých inštrukcií, ktorých realizácia ich neviedla k rozvíjaniu 
divergentného myslenia. Odporúčanie nebolo akceptované.  

3. Zaraďovať činnosti vyžadujúce si prácu s informačno-komunikačnými 
technológiami.  
Počas dopoludňajších výchovno-vzdelávacích činností neboli zaradené aktivity 

rozvíjajúce digitálnu gramotnosť detí. Odporúčanie nebolo akceptované.   

1.2.2  Plnenie opatrení prijatých zo strany kontrolovaného subjektu 
1. Prijaté dieťa do MŠ, ktoré nedovŕšilo piaty rok veku do 31. augusta zaradiť  na 

plnenie PPV až po doložení písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti 
a dorast.   
Riaditeľka školy na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania zaradila tri deti, 
ktoré nedovŕšili piaty rok veku do 31. augusta, všetky až po predložení súhlasného 
vyjadrenia od všeobecného lekára pre deti a dorast.  Opatrenie bolo splnené.  

2. Vydať rozhodnutie o prijatí dieťaťa do MŠ po doložení potvrdenia o zdravotnej 
spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast.   
Riaditeľka školy v školskom roku 2022/2023 vydala 2 deťom rozhodnutia o prijatí do 
materskej školy, obe až po doložení potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa 
od všeobecného lekára pre deti a dorast. Opatrenie bolo splnené.  
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2  ZÁVERY 

Z troch odporúčaní uplatnených školskou inšpekciou nebolo akceptované ani jedno, 
dôsledkom čoho naďalej pretrvávali nedostatky v definovaní konkrétnych požiadaviek 
a očakávaní s ohľadom na individuálne možnosti detí, v zadávaní problémových úloh 
zameraných na samostatné uvažovanie a hľadanie zaujímavých riešení, úloh 
podporujúcich tvorivosť detí a v zaraďovaní činností vyžadujúcich si prácu s informačno-
komunikačnými technológiami.   
Obe opatrenia prijaté riaditeľkou materskej školy boli splnené. Zaradením detí, ktoré 

nedovŕšili piaty rok veku do 31. augusta na PPV na základe predloženia súhlasného 

vyjadrenia všeobecného lekára pre deti a dorast a vydávaním rozhodnutí o prijatí dieťaťa do 

materskej školy až na základe potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného 

lekára pre deti a dorast škola zosúladila prijímací proces s ustanovením všeobecne 

záväzného právneho predpisu.  

Zamestnanci, ktorých sa príslušné inšpekčné zistenia týkajú, boli s výsledkami a závermi 
oboznámení. 
 
PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 
1. správa o prijatí opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin   
2. správa o splnení prijatých opatrení 
3. osobný spis detí 
4. písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast 
5. potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast  
6. rozhodnutia o prijatí dieťaťa do materskej školy 
 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školská inšpektorka: Mgr. Elena Wittenbergerová   
Dňa: 28. 09. 2022 
 
PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Trnava: 
Mgr. Elena Wittenbergerová  

 
b) za kontrolovaný subjekt zodpovedná vedúca zamestnankyňa: 

PaedDr. Eva Turkovičová                                      
 
Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 11. 10. 2022  
v Kútoch:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Trnava: 
 
 
 
 
 
Mgr. Elena Wittenbergerová       .....................................................  
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b) za kontrolovaný subjekt zodpovedná vedúca zamestnankyňa: 

 
 
 
 
 
PaedDr. Eva Turkovičová                                                 .....................................................  
 
 
 
Vyjadrenie vedúcej zamestnankyne kontrolovaného subjektu, ktorého sa zistenia týkajú 
(vedúci zamestnanec môže zaslať písomné vyjadrenie k obsahu správy do 5 dní pracovných 
od prerokovania): 
 
PaedDr. Eva Turkovičová                                                ....................................................  
 
Stanovisko školskej inšpektorky k vyjadreniu: 
 
Mgr. Elena Wittenbergerová, školská inšpektorka   .....................................................  

 
 
 
Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti  
 


