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Názov kontrolovaného subjektu 
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Vedúci zamestnanci kontrolovaného subjektu: 

Mgr. Magdaléna Eliášová, riaditeľka školy 

PhDr. Drahomíra Rábarová, zástupkyňa riaditeľky 
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V súlade s poverením na následnú inšpekciu č. 2008/2022-2023 zo dňa 19. 09. 2022 
inšpekciu vykonala: 
 

Mgr. Iveta Krajčovičová, školská inšpektorka, ŠIC Trnava  ....................................................... 

 

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 s materskou školou, Komenského 3, Smolenice 

Druh školskej inšpekcie Tematická inšpekcia 

Číslo poverenia 2054/2021-2022 

Dátum vykonania školskej inšpekcie Od 08. 03. 2022 do 10. 03. 2022 

 
Mená školských inšpektorov, ktorí inšpekciu vykonali:  
Mgr. Iveta Krajčovičová, Mgr. Martina Dekanová 
 
Zistené nedostatky:   
Zistený nedostatok v dodržiavaní všeobecne záväzného právneho predpisu sa týkal neúplnej 

dokumentácie žiakov so špeciálnymi  výchovno-vzdelávacími potrebami (absentovania 

písomných žiadostí rodičov o zmenu formy vzdelávania žiakov s diagnostikovaným 

zdravotným znevýhodnením). 
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Prehľad uplatnených opatrení Počet 

Odporúčania 1 

Opatrenia prijaté zo strany kontrolovaného subjektu 1 

Opatrenia uložené Štátnou školskou inšpekciou 0 

 
1.2  ZISTENIA A ICH HODNOTENIE  

1.2.1  Akceptácia odporúčania 
1. Z jednotlivých zasadnutí inkluzívneho tímu viesť písomné záznamy o ich priebehu. 
Riaditeľka školy predložila školskej inšpekcii zápisnice zo zasadnutí inkluzívneho tímu, 
ktoré sa konali 1-krát v mesiaci, v prípade potreby aj častejšie. Predmetom rokovaní 
bola organizácia práce pedagogických asistentov (úväzky, rozvrhy) a diskusia 
o špecifických potrebách jednotlivých žiakov so zdravotným znevýhodnením (ZZ) 
v nadväznosti na efektívne metódy práce s nimi (používanie kompenzačných 
pomôcok). Odporúčanie bolo akceptované. 
 

1.2.2 Plnenie opatrenia prijatých kontrolovaným subjektom 
1. Doplniť písomné žiadosti zákonných zástupcov o zmenu formy vzdelávania žiakov 

so ZZ. 
Na zasadnutí pedagogickej rady konanej dňa 13. 04. 2022 riaditeľka školy poverila 

školskú špeciálnu pedagogičku o doplnenie dokumentácie žiakov so ZZ. Kontrola ich 

osobných spisov preukázala, že do nich boli doplnené písomné žiadosti zákonných 

zástupcov o zmenu formy vzdelávania ich detí. Integrácia žiakov, u ktorých boli 

špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby (ŠVVP) aktuálne diagnostikované sa 

realizovala po predložení diagnostických správ a písomnej žiadosti rodičov o zmenu 

formy vzdelávania. Opatrenie bolo splnené. 

 

2 ZÁVERY 

Odporúčanie uložené školskou inšpekciou bolo akceptované. Zdokumentovanie činnosti 

inkluzívneho tímu formou zápisníc sprehľadnilo a zaznamenalo ich aktivity, čo prispelo 

k lepšej organizácii a efektivite ich práce, keďže bolo možné sa prostredníctvom záznamu 

opätovne k problému a jeho riešeniu vrátiť. 

Opatrenie prijaté riaditeľkou školy bolo splnené. Doplnením dokumentácie žiakov o písomné 

žiadosti zákonných zástupcov o zmenu formy vzdelávania a požadovanie jej predloženia 

spolu s diagnostickými správami bol zabezpečený proces začleneného vzdelávania žiakov 

v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom, čo vytvorilo predpoklad 

na rešpektovanie ich ŠVVP.  

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. zápisnica zo zasadnutia pedagogickej rady zo dňa 13. 04. 2022 
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4. zápisnice zo zasadnutia inkluzívneho tímu 
5. písomné žiadosti zákonných zástupcov o zmenu formy vzdelávania. 
 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školská inšpektorka:  Mgr. Iveta Krajčovičová 
Dňa: 29. 09. 2022 
 
PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  
a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Trnava: 
Mgr. Iveta Krajčovičová 
 
b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
Mgr. Magdaléna Eliášová 
 
Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 11. 10. 2022 v Trnave:  
a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Trnava: 
 
 
 
Mgr. Iveta Krajčovičová     .....................................................  
 
b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
 
Mgr. Magdaléna Eliášová                             .....................................................  

 
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. Magdaléna Eliášová                                         ....................................................  

Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
 
Mgr. Iveta Krajčovičová                ..................................................... 

 
 
Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti  
 


