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ŠTÁTNA ŠKOLSKÁ INŠPEKCIA 
Školské inšpekčné centrum Trenčín 

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 
 
 

 
Číslo: 3005/2022-2023 

 

SPRÁVA 
o výsledkoch školskej inšpekcie 

vykonanej dňa 22. 09. 2022 

Názov kontrolovaného subjektu 

Materská škola, Zamarovce 63 

Zriaďovateľ Obec Zamarovce 

 
Vedúci zamestnanec kontrolovaného subjektu: 
Ing. Blanka Škodová, riaditeľka materskej školy 
 
V súlade s poverením na následnú inšpekciu č. 3005/2022-2023 zo dňa 12. 09. 2022 inšpekciu 
vykonali: 

Mgr. Adriana Čemešová, školská inšpektorka, ŠIC Trenčín ........................................................ 

Mgr. Jana Králiková, školská inšpektorka ŠIC Trenčín ........................................................ 

  

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, Zamarovce 63 

Druh školskej inšpekcie tematická inšpekcia 

Číslo poverenia 3097/2021-2022 

Dátum vykonania školskej inšpekcie 11. 05. 2022 a 12. 05. 2022 

 
Mená školských inšpektorov, ktorí inšpekciu vykonali:  
Mgr. Adriana Čemešová; Mgr. Daniela Hanzlíková  
 
Zistené nedostatky:  
Štátna školská inšpekcia zistila, že riaditeľka materskej školy nezaistila vo výchove a vzdelávaní 
bezpečnosť a ochranu zdravia detí v triede 4-5-ročných prekročením určeného maximálneho 
počtu zaradených detí. Na odstránenie zisteného nedostatku prijala riaditeľka materskej školy 
1 opatrenie s uvedením termínu splnenia a menom zodpovedného zamestnanca. 
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Školskou inšpekciou boli uplatnené 2 odporúčania. Jedno smerovalo k zameraniu hospitačnej 
činnosti na monitorovanie realizácie hudobnej výchovy (HV) vo výchovno-vzdelávacej činnosti 
(VVČ), k prezentovaniu zistení na rokovaniach pedagogickej rady. Druhé odporúčanie bolo 
zamerané na overovanie podpory rozvíjania sebareflexie a hodnotenia detí v rámci 
hospitačnej kontroly. Správu o splnení uložených opatrení na odstránenie nedostatkov a ich 
príčin zaslala riaditeľka materskej školy Školskému inšpekčnému centru Trenčín v stanovenom 
termíne a nebolo ju potrebné vrátiť na prepracovanie. 
 

Prehľad uplatnených opatrení Počet 

Odporúčania 2 

Opatrenia prijaté zo strany kontrolovaného subjektu 1 

Opatrenia uložené Štátnou školskou inšpekciou 0 

 
1.2  ZISTENIA A ICH HODNOTENIE  
1.2.1  Akceptácia odporúčaní 

1. Zamerať hospitačnú činnosť na monitorovanie realizácie HV vo VVČ, zistenia 
prezentovať na rokovaní pedagogickej rady. 
Riaditeľka školy v rozhovore uviedla, že po vykonaní tematickej inšpekcie v školskom 
roku 2021/2022 na rokovaní pedagogickej rady diskutovali o výsledkoch tematickej 
inšpekcie. Ďalej sa vyjadrila, že realizáciu HV vo VVČ monitorovala, avšak svoje zistenia 
nezaznamenávala.  
Štátna školská inšpekcia kontrolou dokumentácie zistila, že riaditeľka materskej školy 
odporúčanie z tematickej inšpekcie zaradila do Plánu kontrolnej a hospitačnej činnosti 
na školský rok 2022/2023. Hospitačné záznamy z vykonanej kontroly Štátnej školskej 
inšpekcii nepredložila. Z obsahu zápisnice z rokovania pedagogickej rady zo dňa 22. 06. 
2022 vyplynulo, že riaditeľka školy zistenia z kontroly realizácie HV vo VVČ na zasadnutí 
pedagogickej rady neprezentovala. 
Odporúčanie nebolo akceptované.  

2. Overovať podporu rozvíjania sebareflexie a hodnotenia detí v rámci hospitačnej 
kontroly. 
Z kontroly Plánu kontrolnej a hospitačnej činnosti na školský rok 2022/2023 vyplynulo, 
že riaditeľka materskej školy zaradila do svojej kontrolnej činnosti overovanie 
rozvíjania sebareflexie a hodnotenia detí. 
V rozhovore riaditeľka školy uviedla, že v rámci hospitačnej kontroly v školskom roku 
2021/2022 sledovala vo VVČ podporu rozvíjania sebareflexie detí a ich hodnotenia. 
Zistenia z vykonanej kontroly nedokladovala, vyjadrila sa, že dôvodom nepredloženia 
zistení z vykonanej kontroly bol nedostatok času. 
Odporúčanie nebolo akceptované. 

 
1.2.2  Plnenie opatrení prijatých kontrolovaným subjektom 

1. Zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia detí vo výchove a vzdelávaní v triede 4-5-
ročných detí neprekročením určeného maximálneho počtu zaradených detí. 
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Štátna školská inšpekcia kontrolou príslušnej dokumentácie1 zistila, že v školskom roku 
2022/2023 riaditeľka kontrolovaného subjektu zaradila 17 detí do homogénnej triedy 
4-5-ročných. Nastal súlad s maximálnym počtom zaradených detí, ktorý určil príslušný 
regionálny úrad verejného zdravotníctva (maximálny počet zaradených detí v triede 
bol určený počtom 17). Rešpektovanie maximálneho počtu zaradených detí v triede 4-
5-ročných pozitívne vplývalo na ich bezpečnosť a ochranu zdravia, ktorú zaistila 
riaditeľka materskej školy pri prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materskej 
škole a ich zaraďovaní do triedy.  
Opatrenie bolo splnené.  

 

2  ZÁVERY 

Odporúčania uplatnené školskou inšpekciou, ktoré smerovali ku kontrolnej a hospitačnej 
činnosti v oblasti monitorovania hudobnej výchovy vo VVČ, k prezentovaniu zistení 
na rokovaní pedagogickej rady a overovaniu podpory sebareflexie a hodnotenia detí neboli 
akceptované. Kontrola VVČ riaditeľkou školy bola deklarovaná v Pláne hospitačnej činnosti na 
školský rok 2022/2023. Zistenia z vykonanej kontroly riaditeľka školy nepredložila ani ich 
neprezentovala na rokovaní pedagogickej rady. Absenciou kontrolnej a hospitačnej činnosti 
riaditeľky školy v oblasti rozvíjania hudobnej gramotnosti detí vo VVČ a v oblasti podpory 
sebareflexie a hodnotenia detí, nebol zaistený prehľad vedenia školy o získavaní kompetencií 
a rozvoji spôsobilostí detí v uvedených oblastiach. Neakceptovanie odporúčaní môže mať 
negatívny dopad na vytvorenie podmienok pre zlepšenie edukačného procesu detí a rozvoj 
ich spôsobilostí.    
Rešpektovaním stanoveného maximálneho počtu zaradených detí v triede 4-5-ročných 
príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva riaditeľka školy zaistila vo výchove 
a vzdelávaní ich bezpečnosť a ochranu zdravia. 
Opatrenie prijaté riaditeľkou materskej školy korešpondovalo s charakterom zistení. Splnené 
bolo v stanovenom termíne. 
 
OPATRENIA ŠTÁTNEJ ŠKOLSKEJ INŠPEKCIE 
Na základe zistení a ich hodnotení uvedených v správe o výsledkoch školskej inšpekcie Štátna 
školská inšpekcia uplatňuje voči vedúcemu zamestnancovi kontrolovaného subjektu tieto 
opatrenia: 
1. odporúča 
 Systematicky vykonávať hospitačnú činnosť zameranú na monitorovanie realizácie HV 

vo VVČ, overovať podporu rozvíjania sebareflexie a hodnotenia detí. 
 Zistenia z hospitácií zovšeobecňovať a prezentovať na rokovaní pedagogickej rady. 

 
PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 
1. Správa o prijatí opatrení na odstránenie zistených nedostatkov z tematickej inšpekcie;  
2. Správa o splnení prijatých opatrení k zisteným nedostatkom z tematickej inšpekcie; 
3. Plán kontrolnej a hospitačnej činnosti na školský rok 2022/2023; 
4. zápisnica z rokovania pedagogickej rady; 
5. Prevádzkový poriadok materskej školy; 

                                                           

1 Prevádzkový poriadok materskej školy; zoznamy zaradených detí pre školský rok 2022/2023; evidencia 

dochádzky detí v školskom roku 2022/2023. 
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6. zoznamy zaradených detí v školskom roku 2022/2023; 
7. Evidencia dochádzky detí v školskom roku 2022/2023. 
 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školská inšpektorka: Mgr. Adriana Čemešová  
Dňa: 11. 10. 2022  
 
PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Trenčín: 
Mgr. Adriana Čemešová 

 
b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 

Ing. Blanka Škodová 
 
Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 19. 10. 2022   
v Trenčíne:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Trenčín: 
 
 
 
 
Mgr. Adriana Čemešová     .....................................................  
 
 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
 
 
Ing. Blanka Škodová      ...................................................... 

 
 
Vyjadrenie vedúceho zamestnanca kontrolovaného subjektu, ktorého sa zistenia týkajú 
(vedúci zamestnanec môže zaslať písomné vyjadrenie k obsahu správy do 5 dní pracovných 
od prerokovania): 
 
 
 
Ing. Blanka Škodová                                                   ....................................................  
 
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
Mgr. Adriana Čemešová                  .....................................................  

 
 
Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti  


