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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, Podhájska 10A, Martin 

Druh školskej inšpekcie tematická inšpekcia 

Číslo poverenia 5051/2021-2022 

Dátum vykonania školskej inšpekcie 17. 01. 2022 – 21. 01. 2022 
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Mená školských inšpektorov, ktorí inšpekciu vykonali:  
Mgr. Adriána Kovalčíková, PaedDr. Mária Geschwandtnerová, Mgr. Jana Doležiová, 
RNDr. Daniela Švrhovná, Mgr. Beáta Veselská, odborníčka z praxe. 
 
Zistené nedostatky:  
Nedodržanie dĺžky obedňajšej prestávky a nedodržanie počtu žiakov pri delení na skupiny 
pri vyučovaní predmetu anglický jazyk (ANJ).  
 

Prehľad uplatnených opatrení Počet 

Odporúčania 2 

Opatrenia prijaté zo strany kontrolovaného subjektu 2 

Opatrenia uložené Štátnou školskou inšpekciou 0 

 
1.2  ZISTENIA A ICH HODNOTENIE 
 
1.2.1  Akceptácia odporúčaní 

1. Zacieliť hospitačnú činnosť na rozvoj vyšších myšlienkových procesov žiakov a riešenie 
hodnotiacich a tvorivých úloh.  

Analýzou hospitačných záznamov Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) zistila, že vedenie školy 
s cieľom odstránenia nedostatkov zistených pri tematickej inšpekcii vykonalo v školskom roku 
2021/2022 16 hospitácií, z toho 8 hospitácií v primárnom vzdelávaní a 8 hospitácii v nižšom 
strednom vzdelávaní. 
Obsah hospitačných záznamov dokumentoval, že učitelia viedli žiakov k riešeniu tvorivých 
a hodnotiacich úloh. Taktiež zadávali činnosti, pri ktorých žiaci pracovali samostatne, 
prispôsobovali sa zmeneným podmienkam a prinášali nové možnosti riešenia úloh. V rámci 
riadených rozhovorov a diskusií dokázali žiaci vyjadriť svoj názor a na základe získaných 
vedomostí a zručností ho podložiť vhodnou argumentáciou. 
Odporúčanie bolo akceptované.  
 

2. Vytvárať na vyučovacích hodinách priestor na zhodnotenie svojho/spolužiakovho 
výkonu. 

Na overenie akceptácie odporúčania vykonala ŠŠI v predmetoch informatika a ANJ 
4 hospitácie. Z vykonaných hospitácií vyplynulo, že učitelia poskytovali žiakom priestor 
na zhodnotenie svojich a spolužiakových výkonov. Dosiahnuté vzdelávacie výsledky žiaci 
v závere vyučovacích hodín objektívne zhodnotili, posúdili výkony svojich spolužiakov. 
Odporúčanie bolo akceptované.  
 
1.2.2  Plnenie opatrení prijatých kontrolovaným subjektom 
 

1. S platnosťou od 18. 02. 2021 upraviť dĺžku obedňajšej prestávky v rozsahu 30 minút. 
Z obsahu zápisnice z pedagogickej rady a kontrolou rozvrhu hodín ŠŠI zistila, že riaditeľ školy 

s účinnosťou od 16. 02. 2021 upravil organizáciu vyučovania v škole, zaradil do vyučovania 

obedňajšiu prestávku v dĺžke 30 minút. O zmene organizácie vyučovania boli zákonní 

zástupcovia žiakov informovaní prostredníctvom správy cez Edupage. 

Opatrenie bolo splnené 
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2. S platnosťou od 18. 02. 2021 zabezpečiť vyučovanie predmetu ANJ v súlade s právnym 
predpisom.  

Z predloženého záznamu pedagogickej rady a rozvrhov hodín ŠŠI zistila, že škola zabezpečila 

v 1. a 2. ročníku delenie žiakov na skupiny pri vyučovaní predmetu ANJ, pričom neprekročila 

najvyšší počet žiakov vzdelávajúcich sa v skupine. 

Informácia o delení žiakov na skupiny bola zákonným zástupcom žiakov zaslaná dňa 

18. 02 2021 cez Edupage. 

Opatrenie bolo splnené. 

 
2 ZÁVERY 
Záznamy kontrolnej činnosti vedenia školy, ako aj závery vykonaných hospitácií ŠŠI preukázali, 
že počas edukačného procesu žiaci riešili úlohy a cvičenia rozvíjajúce ich tvorivosť a dostávali 
priestor na zhodnotenie svojho/spolužiakovho výkonu. Akceptáciou všetkých uložených 
odporúčaní sa vytvoril predpoklad zvýšenia úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu, 
zefektívnenia vnútorného systému kontroly školy a skvalitnenia činnosti riadiacich 
pracovníkov.  
Splnením uloženého opatrenia týkajúceho sa prekročenia stanoveného počtu žiakov 
v skupinách pri vyučovaní predmetu ANJ sa zlepšili podmienky a organizácia vzdelávania 
žiakov. Dodržaním obedňajšej prestávky v rozsahu 30 minút sa vytvoril predpoklad 
na optimálne dodržiavanie fyziologických, psychických a hygienických potrieb 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. Záznam z pedagogickej rady 
4. Ročný plán kontrolnej a hospitačnej činnosti pre školský rok 2021/2022 
5. Hospitačné záznamy riaditeľa a zástupkýň školy 
6. Záznamy z Edupage 
7. Rozvrhy hodín 

 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školská inšpektorka: Mgr. Adriána Kovalčíková  
Dňa: 12. 10. 2022 
 
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. Ján Šamaj 
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Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 21. 10. 2022 v Martine  
a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Žilina: 

 
 
 
Mgr. Adriána Kovalčíková     .....................................................  

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

 
 
Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti  


