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Vedúci zamestnanci kontrolovaného subjektu: 

Mgr. Adriána Tkáčová, riaditeľka školy 

Ing. Andrea Bakošová, zástupkyňa riaditeľky školy 

Mgr. Ivana Karelová, zástupkyňa riaditeľky školy 

V súlade s poverením na následnú inšpekciu č. 5006/2022-2023 zo dňa 06. 09. 2022 inšpekciu 
vykonali: 
Mgr. Jozefína Cingelová Šarlayová, školská 
inšpektorka, ŠIC Žilina 

........................................................ 

PaedDr. Emanuel Difko, školský inšpektor, ŠIC Žilina ........................................................ 

1  PREDMET ŠKOLSKEJ INŠPEKCIE 

Stav odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v školách pre žiakov so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami. 

1.1  ZÁKLADNÉ ÚDAJE 
Základné údaje vzťahujúce sa na inšpekciu, na základe ktorej sa vykonala následná inšpekcia: 

Kontrolovaný subjekt 

Špeciálna základná škola s materskou školou internátna, Kúpeľná 97, Liptovský Ján 

Druh školskej inšpekcie tematická 

Číslo poverenia 5143/2021-2022 

Dátum vykonania školskej inšpekcie v dňoch od 24. 05. 2022 do 26. 05. 2022 

 
Mená školských inšpektorov, ktorí inšpekciu vykonali: 
Mgr. Jozefína Cingelová Šarlayová, Mgr. Magdaléna Bumbalová a PhDr. Katarína Strempeková, 
odborníčka z praxe. 
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Zistené nedostatky: 

Nespĺňanie kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti pedagogického 
zamestnanca v špeciálnej základnej škole (ďalej ŠZŠ) a nesplnenie podmienky získania 
profesijných kompetencií potrebných na výkon činnosti vedúceho pedagogického 
zamestnanca. 

Prehľad uplatnených opatrení Počet 

Odporúčania 0 

Opatrenia prijaté zo strany kontrolovaného subjektu 4 

Opatrenia uložené Štátnou školskou inšpekciou 0 

 

1.2  ZISTENIA A ICH HODNOTENIE 

1.2.2  Plnenie opatrení prijatých kontrolovaným subjektom 
1. Riaditeľka školy ukončí pracovný pomer ku dňu 31. 08. 2022. 

Riaditeľka školy nespĺňajúca kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti 
pedagogického zamestnanca v špeciálnej základnej škole ukončila pracovný pomer 
dňom 31. 08. 2022. 
Opatrenie bolo splnené. 

2. Zástupca riaditeľky školy od 01. 09. 2022 nebude zastávať funkciu zástupcu riaditeľky 
školy. 
Pedagogický zamestnanec nespĺňajúci kvalifikačné predpoklady na výkon činnosti 
vedúceho pedagogického zamestnanca od 01. 09. 2022 nevykonáva činnosť vedúceho 
pedagogického zamestnanca, čo riaditeľka školy doložila predložením dohody o zmene 
pracovných podmienok zo dňa 30. 08. 2022. 
Opatrenie bolo splnené. 

3. Vychovávateľka nespĺňajúca predpoklady na výkon pracovnej činnosti v uvedenej 
kategórii pedagogického zamestnanca bude preradená na pracovnú pozíciu 
pedagogického asistenta. 
Z obsahu predloženej dohody o zmene pracovných podmienok vyplynulo, 
že pedagogický zamestnanec nespĺňajúci kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej 
činnosti v kategórii vychovávateľ od 01. 09. 2022 vykonáva pracovnú činnosť 
v kategórii pedagogický asistent. Na výkon pracovnej činnosti pedagogického 
zamestnanca v tejto kategórii spĺňal kvalifikačné predpoklady. 
Opatrenie bolo splnené. 

4. Nekvalifikovaným pedagogickým zamestnancom, ktorí pracovali v školskom roku 
2021/2022 na pozíciách učiteľa a pedagogického asistenta, nebola predĺžená pracovná 
zmluva a pracovný pomer skončia ku dňu 31. 08. 2022 . 
Riaditeľka školy predložila doklady o ukončení pracovného pomeru pedagogických 
zamestnancov nespĺňajúcich kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti 
pedagogického zamestnanca v špeciálnej základnej škole, ktorí boli v minulom 
školskom roku prijatí do zamestnania na dobu určitú. 
Opatrenie bolo splnené. 
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2  ZÁVERY 

Riaditeľka školy splnila všetky prijaté opatrenia.  
Splnením opatrení týkajúcich zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu pedagogickými 
zamestnancami spĺňajúcimi kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti 
pedagogického zamestnanca v špeciálnej základnej škole a vedúcimi pedagogickými 
zamestnancami spĺňajúcimi podmienky na výkon činnosti vedúceho pedagogického 
zamestnanca sa zlepšili personálne podmienky výchovy a vzdelávania v škole a vznikol 
predpoklad zlepšenia úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu. 

PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 
1. doklady o ukončení pracovného pomeru pedagogických zamestnancov 
2. dohody o zmene pracovných podmienok pedagogických zamestnancov 

Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školský inšpektorka: Mgr. Jozefína Cingelová Šarlayová 
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. Jozefína Cingelová Šarlayová 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
Mgr. Adriána Tkáčová 

Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 19. 10. 2022 v Žiline: 
a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Žilina: 

 
 
 
Mgr. Jozefína Cingelová Šarlayová    ..................................................... 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
 
Mgr. Adriána Tkáčová      ..................................................... 

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. Adriána Tkáčová, riaditeľka školy   .................................................... 

Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
 

Mgr. Jozefína Cingelová Šarlayová, školská inšpektorka ..................................................... 
 

Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti 


