
 

 

 

 

 

 

ŠTÁTNA ŠKOLSKÁ INŠPEKCIA 
Školské inšpekčné centrum Žilina 

Dolné Rudiny 1, 010 01  Žilina 
 

Číslo: 5002/2022-2023 
 

SPRÁVA 
o výsledkoch školskej inšpekcie 

vykonanej dňa 19. 09. 2022 

Názov kontrolovaného subjektu 

Materská škola, Suchá Hora 1 

Zriaďovateľ Obec Suchá Hora 

 
Vedúci zamestnanec kontrolovaného subjektu: 
Albína Kukucová, riaditeľka školy 
 
V súlade s poverením na následnú inšpekciu č. 5002/2022-2023 zo dňa 06. 09. 2022 inšpekciu 
vykonala: 

Mgr. Daniela Filková, školská inšpektorka, ŠIC Žilina  ...................................................... 

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, Suchá Hora 1 

Druh školskej inšpekcie Tematická inšpekcia 

Číslo poverenia 5106/2021 - 2022 

Dátum vykonania školskej inšpekcie 08. 04. 2022 a 11. 04. 2022 

 
 
Meno školskej inšpektorky, ktorá inšpekciu vykonala:  
Mgr. Daniela Filková 
 
Zistené nedostatky:  
Riaditeľka materskej školy (MŠ) vydala rozhodnutie o pokračovaní v plnení povinného 
predprimárneho vzdelávania (PPV) 2 detí v MŠ bez písomného súhlasu všeobecného lekára 
pre deti a dorast a bez informovaného súhlasu zákonného zástupcu. 
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Prehľad uplatnených opatrení Počet 

Odporúčania 5 

Opatrenia prijaté zo strany kontrolovaného subjektu 2 

Opatrenia uložené Štátnou školskou inšpekciou 0 

 
1.2  ZISTENIA A ICH HODNOTENIE  
1.2.1  Akceptácia odporúčaní bola školskou inšpekciou zisťovaná priamou hospitačnou 
činnosťou v triede povinne predprimárne vzdelávaných detí. 

1. Upevňovať správne uchopenie grafického nástroja deťmi. Učiteľka počas grafických 
aktivít usmerňovala deti k správnemu uchopeniu grafického nástroja a tak si deti 
osvojovali predpokladané grafomotorické návyky. Odporúčanie bolo akceptované.  

2. Podporovať vzájomnú spoluprácu medzi deťmi zaraďovaním práce vo dvojiciach 
a v skupinách. Počas hier a vzdelávacej aktivity učiteľka zaradila prácu vo dvojiciach 
a skupinách, čím podporila medzi deťmi spoluúčasť pri činnosti a ich vzájomnú 
spoluprácu. Odporúčanie bolo akceptované.  

3. Podporovať hodnotiace spôsobilosti detí. Učiteľka individuálne rozvíjala hodnotiace 
spôsobilosti detí prostredníctvom pocitových názorných kartičiek a rozvíjala 
ich verbálne vyjadrenia. Deti si upevňovali počas činnostných aktivít hodnotiace výroky 
smerom k dosiahnutým výsledkom a stanoveným cieľom. Odporúčanie bolo 
akceptované.  

4. Diferencovať úlohy výchovy a vzdelávania detí. Učiteľka nezabezpečila 
diferencovanie úloh. Riadené výchovno-vzdelávacie činnosti, stanovené metódy 
a formy neboli optimalizované vzhľadom k rôznym rozvojovým úrovniam náročnosti 
a individuálnym osobitostiam detí. Odporúčanie nebolo akceptované.  

5. Uplatňovať záverečné hodnotenie cieľov dňa. Učiteľka uplatnila záverečné 
hodnotenie plnených cieľov dňa a tak sa deti dozvedeli, čo sa prostredníctvom 
činnostných aktivít naučili. Odporúčanie bolo akceptované.  

 
1.2.2  Plnenie opatrení prijatých kontrolovaným subjektom 

1. Vydávať rozhodnutia o pokračovaní PPV v MŠ na základe písomného súhlasu 
od všeobecného lekára pre deti a dorast. 
Analýzou obsahu predloženej dokumentácie školská inšpekcia zistila, že riaditeľka 
školy vydala rozhodnutia o pokračovaní plnenia PPV v MŠ na základe písomného 
súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast. Opatrenie bolo splnené.  

2. Vydávať rozhodnutia o pokračovaní plnenia PPV v MŠ na základe informovaného 
súhlasu podpísaného obidvomi zákonnými zástupcami dieťaťa.  
Z obsahu dokumentácie školská inšpekcia zistila, že rozhodnutia o pokračovaní plnenia 
PPV v MŠ boli vydané na základe informovaného súhlasu obidvoch zákonných 
zástupcov dieťaťa. Opatrenie bolo splnené.  
 

2  ZÁVERY 

Z piatich uložených odporúčaní akceptovala škola 4, ktoré boli pozitívnym prínosom 
pre výchovno-vzdelávaciu činnosť a učenie sa detí. Počas výchovy a vzdelávania si deti 
upevňovali požadované grafomotorické návyky, vzájomne medzi sebou spolupracovali, 
rozvíjali si hodnotiace spôsobilosti a v rámci záverečného hodnotenia cieľov dňa sa dozvedeli, 
čo sa naučili a čo vedia. Neakceptovaním 1 odporúčania pretrvávali nedostatky v oblasti 
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diferencovania úloh s negatívnym dopadom na oblasť rešpektovania individuálnych osobitostí 
detí počas výchovno-vzdelávacieho procesu.  
Riaditeľka školy splnila 2 prijaté opatrenia. Skompletizovaním zákonom stanovenej 
dokumentácie súvisiacej s rozhodovacím procesom bola pozitívne ovplyvnená oblasť riadenia 
školy.  
Zamestnanec, ktorého sa príslušné inšpekčné zistenia týkajú, bol s výsledkami a závermi 
oboznámený. 
 
PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 

1. Správa o splnení prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov 
2. Rozhodnutia o pokračovaní plnenia PPV v materskej škole v školskom roku 2022/2023  
3. Písomné súhlasy všeobecného lekára pre deti a dorast o pokračovaní plnenia PPV     

v materskej škole v školskom roku 2022/2023 
4. Informované súhlasy zákonných zástupcov o pokračovaní plnenia PPV v materskej škole 

v školskom roku 2022/2023 
 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školská inšpektorka:  Mgr. Daniela Filková  
Dňa: 26 . 09. 2022 
 
PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Žilina: 
Mgr. Daniela Filková 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
Albína Kukucová 
 
Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 14. 10. 2022 v Suchej 
Hore:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Žilina: 
 
 
 
Mgr. Daniela Filková      .....................................................  

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
 

Albína Kukucová      .....................................................  
 
Vyjadrenie vedúceho zamestnanca kontrolovaného subjektu, ktorého sa zistenia týkajú 
(vedúci zamestnanec môže zaslať písomné vyjadrenie k obsahu správy do 5 pracovných dní 
od prerokovania): 
 
 
Albína Kukucová      ....................................................  

Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
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Mgr. Daniela Filková      .....................................................  
 
Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti  


