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ŠTÁTNA ŠKOLSKÁ INŠPEKCIA 
Školské inšpekčné centrum Žilina 

Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina 
 

Číslo 5004/2022-2023  
 

SPRÁVA 
o výsledkoch školskej inšpekcie 

vykonanej dňa 19. 09. 2022  

Názov kontrolovaného subjektu 

Základná škola, Školská 790, Východná 

Zriaďovateľ Obec Východná 

 
Vedúci zamestnanci kontrolovaného subjektu: 

Mgr. František Pitoňák, riaditeľ školy 

Ing. Viera Gazdičová, zástupkyňa riaditeľa školy 

 

V súlade s poverením na následnú inšpekciu č. 5004/2022-2023 zo dňa 06. 09. 2022 inšpekciu 
vykonali: 

Mgr. Jana Doležiová, školská inšpektorka, ŠIC Žilina ...................................................... 

Mgr. Jaroslava Kultanová, školská inšpektorka, ŠIC Žilina ...................................................... 

  

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, Školská 790, Východná 

Druh školskej inšpekcie Tematická inšpekcia 

Číslo poverenia 5056/2021-2022 

Dátum vykonania školskej inšpekcie 31. 01. 2022 – 03. 02. 2022 

 
Mená školských inšpektorov, ktorí inšpekciu vykonali:  
Mgr. Jana Doležiová, Mgr. Adriána Kovalčíková, PaedDr. Mária Geschwantnerová, 
RNDr. Daniela Švrhovná, Mgr. Anna Miháliková - odborníčka z praxe. 

 
Zistené nedostatky:  
Počas tematickej inšpekcie Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) zistila nedostatky týkajúce sa 
nedodržania počtu žiakov pri delení na skupiny pri vyučovaní predmetu anglický jazyk (ANJ).  
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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. Zacieliť hospitačnú činnosť vedenia školy na rozvoj vyšších myšlienkových procesov 
žiakov a riešenie hodnotiacich a tvorivých úloh vo výchovno-vzdelávacom procese.  

ŠŠI analýzou obsahu hospitačných záznamov zistila, že vedúci pedagogickí zamestnanci 
venovali zvýšenú pozornosť zisteným nedostatkom pri tematickej inšpekcii. S cieľom 
odstránenia zistených nedostatkov vyplývajúcich zo záverov tematickej inšpekcie vykonali 
v školskom roku 2021/2022 päť hospitácií.  
Z obsahu hospitačných záznamov vyplynulo, že učitelia sa v rámci vyučovacieho procesu  
orientovali na rozvíjanie kľúčových kompetencií žiakov zadávaním úloh na rozvoj vyšších 
myšlienkových procesov, hodnotiacich úloh  a svojou činnosťou ich  podnecovali k tvorivosti. 
Závery hospitačných záznamov v prípade negatívnych zistení obsahovali odporúčania 
na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu. 
Odporúčanie bolo akceptované. 

 2. Zacieliť hospitačnú činnosť vedenia školy na vytváranie priestoru pre žiakov      
na zhodnotenie svojho/spolužiakovho výkonu a prácu vo dvojiciach a v skupinách 
na vyučovacích hodinách. 
Analýzou obsahu hospitačných záznamov vedenia školy bolo zistené, že  v druhom polroku 
školského roka 2021/2022 boli hospitácie vedenia školy zamerané na uplatnenie 
sebahodnotenia žiakov, hodnotenia spolužiakových výkonov a na využitie  práce vo dvojiciach 
a v skupinách na vyučovacích hodinách. 
Učitelia na sledovaných hodinách podporovali žiakov pri hodnotení svojich výkonov a výkonov 
spolužiakov, vytvárali im príležitosti na prezentovanie hodnotových postojov a žiaci 
vo vyučovacom procese využívali kooperatívne činnosti. 
Odporúčanie bolo akceptované. 
 
1.2.2 Plnenie opatrení prijatých kontrolovaným subjektom 

1. Zabezpečiť delenie žiakov do skupín na predmet cudzí jazyk v súlade s právnym 
predpisom v termíne do 10.3.2022 

S platnosťou od 10. 3. 2022 škola zabezpečila vzdelávanie žiakov v predmete ANJ tak, aby  boli 
pre žiakov 3. A, 4. A, a 5. A  vytvorené skupiny s maximálnym počtom 17 žiakov.  
Opatrenie bolo splnené. 
 

2 ZÁVERY 

Riaditeľ školy splnil všetky uložené odporúčania a aj prijaté opatrenie.  
Vedenie školy v rámci hospitačnej  činnosti zameralo svoju pozornosť na rozvoj vyšších 
myšlienkových procesov žiakov, riešenie hodnotiacich a tvorivých úloh vo výchovno-
vzdelávacom procese, podnecovanie žiakov na hodnotenie svojich výkonov a výkonov 
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spolužiakov a vytváranie príležitostí na kooperatívne činnosti. Akceptáciou uložených opatrení 
bol vytvorený predpoklad skvalitnenia úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu a taktiež 
zefektívnenia riadiacej činnosti školy. 
Splnením prijatého opatrenia týkajúceho sa delenia žiakov pri vyučovaní ANJ bol vytvorený 

predpoklad na zlepšenie  úrovne a organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu v škole. 

Zamestnanci, ktorých sa príslušné inšpekčné zistenia týkajú, boli s výsledkami a závermi 
oboznámení. 
 
PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 

1. Prijatie a splnenie opatrení zo správy o výsledkoch školskej inšpekcie  
2. Rozvrh hodín v školskom roku 2021/2022 
3. Hospitačné záznamy  
4. Triedne knihy  

 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
Školská inšpektorka: Mgr. Jana Doležiová                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Dňa: 23. 09. 2022 
 
 
PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Žilina 
Mgr. Jana Doležiová 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
Mgr. František Pitoňák 
 
Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 30. 09. 2022 
vo Východnej 

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Žilina:  
 
 
 
 
Mgr. Jana Doležiová      ..................................................... 

 
b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 

 
 
 
 
Mgr. František Pitoňák     ..................................................... 
Vyjadrenie vedúceho zamestnanca kontrolovaného subjektu, ktorého sa zistenia týkajú 
(vedúci zamestnanec môže zaslať písomné vyjadrenie k obsahu správy do 5  pracovných dní 
od prerokovania): 
 
 
Mgr. František Pitoňák     ...................................................  
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Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu : 
 
Mgr. Jana Doležiová      ....................................................... 
 
 
Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti  
 


