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Názov kontrolovaného subjektu  

Základná škola s materskou školou, Ul. Školská č. 339, Važec 

Zriaďovateľ Obec Važec 

 
Vedúci zamestnanci kontrolovaného subjektu: 

Mgr. Janette Šandorová, riaditeľka základnej školy s materskou školou 

Mgr. Eva Fedorová, zástupkyňa riaditeľky školy 
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V súlade s poverením na následnú inšpekciu č. 5009/2022-2023 zo dňa 06. 09. 2022 inšpekciu 
vykonali: 
Mgr. Adriána Kovalčíková, školská inšpektorka,  
ŠIC Žilina  

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

Mgr. Andrea Tomášová, školská inšpektorka,  
ŠIC Žilina 

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

Mgr. Daniela Jarošová, 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 s materskou školou, Ul. Školská 339, Važec 

Druh školskej inšpekcie tematická inšpekcia 

Číslo poverenia 5008/2021-2022 

Dátum vykonania školskej inšpekcie 
04. 10. 2021 do 07. 10. 2021 a dňa 
14. 10. 2021 
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Mená školských inšpektorov, ktorí inšpekciu vykonali:  
Mgr. Magdaléna Bumbalová, Mgr. Jana Matúšová, PaedDr. Zlatica Potančoková,  
RNDr. Daniela Švrhovná, Mgr. Anna Mihaliková – odborník 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.  
 

Prehľad uplatnených opatrení Počet 

Odporúčania 3 

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 kontrolnú činnosť vedenia školy na rozvíjanie poznávacích kompetencií 
prostredníctvom zadávania úloh, ktoré podporujú tvorivosť žiakov a hodnotiace 
myslenie žiakov. 

Z analýzy predloženej dokumentácie vyplynulo, že zisteným nedostatkom pri tematickej 
inšpekcii venovalo vedenie školy zvýšenú pozornosť. S cieľom odstránenia zistených 
nedostatkov vyplývajúcich z tematickej inšpekcie vykonala v školskom roku 
2021/2022 riaditeľka a jej zástupkyňa 19 hospitácií, z toho 11 hospitácií v primárnom 
vzdelávaní a 8 hospitácií v nižšom strednom vzdelávaní.  
Obsah hospitačných záznamov dokumentoval, že učitelia na sledovaných hodinách venovali 
pozornosť rozvíjaniu poznávacích kompetencií žiakov, podnecovali ich k väčšej samostatnosti 
a zadávali im úlohy zamerané na rozvoj tvorivosti. Z vyjadrení vedenia školy, 
ako aj z predloženého plánu kontrolnej činnosti pre školský rok 2022/2023 vyplynulo, 
že uvedenej problematike bude venovaná zvýšená pozornosť i naďalej. 

Odporúčanie bolo akceptované.  
 

2. Kontrolnú činnosť vedenia školy zamerať na vedenie žiakov k sebahodnoteniu 
(hodnotenie vlastných/spolužiakových výkonov ). 

ŠŠI analýzou obsahu hospitačných záznamov zistila, že vedenie školy v školskom roku 
2021/2022 realizovalo kontrolnú činnosť so zameraním na uplatnenie sebahodnotenia, 
vytvorenia priestoru na vyjadrenie hodnotenia vlastných/spolužiakových výkonov. Predložené 
hospitačné záznamy vo svojom obsahu uvádzali výsledky pozorovania, v prípade negatívnych 
zistení obsahovali odporúčania, ako výchovno-vzdelávací proces skvalitniť. 
Odporúčanie bolo akceptované.  
 

3. V rámci hospitačnej činnosti sledovať rozvíjanie občianskych kompetencií žiakov 
prostredníctvom diskusie (prezentovanie svojich názorov, posudzovanie a 
rešpektovanie názorov iných). 
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Analýza hospitačných záznamov dokladovala zameranie hospitačnej činnosti vedenia školy aj 
na rozvíjanie občianskych kompetencií žiakov. Na sledovaných vyučovacích hodinách učitelia 
poskytovali žiakom priestor na vyjadrenie svojich názorov a postojov k preberaným učebným 
látkam a viedli ich k rešpektovaniu názoru iných. 
Odporúčanie bolo akceptované.  
 
1.2.2  Plnenie opatrení prijatých kontrolovaným subjektom 

1. Zabezpečiť vyučovanie anglického jazyka s počtom najviac 17 žiakov v skupine, v triede 
štvrtého ročníka v termíne do 10. 11. 2021.  

Kontrolou záznamu z pedagogickej rady ŠŠI zistila, že riaditeľka školy s účinnosťou 
od 8. 11. 2021 rozdelila vyučovanie anglického jazyka (ANJ) v štvrtom ročníku do dvoch 
skupín. Analýza predloženého rozvrhu hodín platného pre školský rok 2022/2023 a kontrola 
záznamov triednych kníh nepreukázala pri vyučovaní ANJ prekročenie najvyššieho počtu 
žiakov vyučujúcich sa v skupine.  
Opatrenie bolo splnené. 

 
2  ZÁVERY 

 
Riaditeľka školy splnila všetky uložené odporúčania a aj prijaté opatrenie. 
Záznamy kontrolnej činnosti vedenia školy preukázali, že riaditeľka školy a jej zástupkyňa 
v rámci hospitačnej činnosti venovali zvýšenú pozornosť rozvíjaniu poznávacích kompetencií 
žiakov zadávaním tvorivých úloh, sebahodnoteniu a hodnoteniu spolužiakových výkonov, 
ako aj rozvíjaniu občianskych kompetencií žiakov prostredníctvom diskusie. 
Akceptáciou všetkých uložených odporúčaní sa vytvoril predpoklad zvýšenia úrovne 
výchovno-vzdelávacieho procesu, zefektívnenia vnútorného systému kontroly školy 
a skvalitnenia činnosti riadiacich pracovníkov.  
Splnením prijatého opatrenia týkajúceho sa prekročenia stanoveného počtu žiakov 
pri vyučovaní ANJ v skupinách vznikol predpoklad zlepšenia podmienok a organizácie 
vzdelávania žiakov. 
 
Zamestnanci, ktorých sa príslušné inšpekčné zistenia týkajú, boli s výsledkami a závermi 
oboznámení. 
 
PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 
1. Správa o prijatých opatreniach  
2. Správa o splnených opatreniach 
3. Rozvrh hodín jednotlivých tried v školskom roku 2022/2023 
4. Ročný plán kontrolnej a hospitačnej činnosti pre školský rok 2021/2022 
5. Ročný plán kontrolnej a hospitačnej činnosti pre školský rok 2022/2023 
6. Hospitačné záznamy riaditeľky a zástupkyne školy 
7. Záznamy zo zasadnutia metodického združenia 
8. Záznamy zo zasadnutia predmetových komisií 
9.Triedne knihy ročníkov 3.- 9. 
 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školská inšpektorka: Mgr. Adriána Kovalčíková  
Dňa: 22. 09. 2022 
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PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Žilina: 
Mgr. Adriána Kovalčíková  

b) Za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
Mgr. Janette Šandorová 
Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 30. 09. 2022 vo Važci  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Žilina: 
 
 
 
 
Mgr. Adriána Kovalčíková     .....................................................  
 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
 
 
Mgr. Janette Šandorová     ....................................................  
 
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. Janette Šandorová     ..................................................  
 
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
Mgr. Adriána Kovalčíková     .....................................................  

 
 
Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti  


