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 Vedúci zamestnanec kontrolovaného subjektu: 

Iveta Gerbáčová, riaditeľka materskej školy  
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.................................................. 
 

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, Sklabiná 133 

Druh školskej inšpekcie tematická inšpekcia 

Číslo poverenia 6120/2021-2022 

Dátum vykonania školskej inšpekcie 22. 04. 2022 a 26. 04. 2022 

 
Meno školskej inšpektorky, ktorá inšpekciu vykonali:  
PaedDr. Miroslava Dobiasová, PhD.; Mgr. Jana Dančová;  
 
Zistené nedostatky:  
Zistené nedostatky v dodržiavaní právnych predpisov sa týkali neuskutočňovania výchovy               
a vzdelávania v čase popoludňajších foriem denných činností podľa Školského vzdelávacieho 
programu „Sovie múdrosti, hráme sa a poznávame so sovičkami“ (ďalej ŠkVP); organizovania 
krúžkovej činnosti bez informovaného súhlasu zákonného zástupcu a nezapracovania 
podmienok  organizácie krúžkovej činnosti v školskom poriadku.   
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ŠŠI odporučila škole zohľadňovať požiadavky ŠVP na vzájomné prelínanie sa a integráciu 
vzdelávacích oblastí v plánovaní výchovno-vzdelávacej činnosti (ďalej VVČ) a rozpracovať 
denný poriadok s použitím foriem denných činností a odporúčaní týkajúcich sa ich organizácie 
a realizácie v súlade so ŠVP. 
 

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. Zohľadňovať požiadavky ŠVP na vzájomné prelínanie sa a integráciu vzdelávacích 
oblastí v plánovaní VVČ. 

Preložené týždenné plány VVČ1 boli vypracované s rešpektovaním požiadavky ŠVP                                
na integráciu a vzájomné prelínanie sa vzdelávacích oblastí. K téme týždňa učiteľky plánovali 
konkrétne aktivity v súvislosti so vzdelávacím štandardom jednotlivých vzdelávacích oblastí.  
Vzdelávacie oblasti boli primerane zastúpené v jednotlivých týždňoch podľa uváženia učiteľky 
a témy, ich integrovaním do plánu VVČ. Plán VVČ obsahoval aj prehľadne zapracované 
výkonové štandardy neviazané na obsahové celky (voliteľné učiteľkou).  
Odporúčanie bolo akceptované.  
 

2. Rozpracovať denný poriadok s použitím foriem denných činností a odporúčaní 
týkajúcich sa ich organizácie a realizácie v súlade so ŠVP. 

V písomnom spracovaní denného poriadku boli zapracované formy denných činností v zhode 
s terminológiou príslušného ŠVP, ich konkrétna organizácia a realizácia bola podrobne 
rozpracovaná v školskom poriadku. 
Odporúčanie bolo akceptované. 
 
1.2.2 Plnenie  opatrení prijatých kontrolovaným subjektom 

1. Uskutočňovať výchovu a vzdelávanie v popoludňajších formách denných činností 
v súlade so ŠkVP. 

Zápisy v triednej knihe dokumentovali systematickú realizáciu predprimárneho vzdelávania 
v súlade so ŠkVP, a to striedaním riadených a neriadených činností detí podľa vypracovaného 
denného poriadku v popoludňajšom čase.   
Z predloženej zápisnice2 z pedagogickej rady vyplynulo analyzovanie zistení z tematickej 
inšpekcie vzhľadom k plánovaniu VVČ a jej realizácie v popoludňajších formách denných 
činností, v súlade so ŠkVP.  
Opatrenie bolo splnené. 
 
 
 

                                                           

1 na školský rok 2022/2023 a plán VVČ z mesiacov máj a jún 2021/2022; 
2 zo dňa 24. 05. 2022, po návrate triednej učiteľky z dlhodobej PN 
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2. Nerealizovať krúžkovú činnosť v MŠ. 
Z rozhovoru s riaditeľkou školy i predloženej dokumentácie vyplynulo, že krúžok výučby AJ sa 
v čase popoludňajších foriem denných činností nerealizoval. Riaditeľka v rozhovore potvrdila 
zrušenie krúžku ihneď po prijatí opatrení, o čom následne informovala zákonných zástupcov 
dieťaťa. Zápis zo stretnutia riaditeľky a zákonných zástupcov 3 dokumentoval aj poskytnutie 
informácií o podmienkach realizácie krúžku výučby anglického jazyka v priestoroch MŠ cudzím 
lektorom. Záznamy v triednej knihe čase odpoludnia svedčili o realizácii predprimárneho 
vzdelávania v súlade so ŠkVP.  
Opatrenie bolo splnené. 
 

2 ZÁVERY 
 
          Obidve uplatnené odporúčania boli riaditeľkou školy akceptované. Rešpektovaním 
požiadavky ŠVP na integráciu a vzájomné prelínanie sa vzdelávacích oblastí, zapracovaním 
a plnením výkonových štandardov voliteľných učiteľkou do plánu VVČ, akceptovaním 
požiadaviek na organizáciu a realizáciu foriem denných činností v spracovaní denného 
poriadku boli vytvorené podmienky pre systematické predprimárne vzdelávanie detí                     
vo všetkých formách dňa. Učiteľky mali možnosť situačne reagovať na aktuálne záujmy                         
a potreby detí i na ich individuálne potreby vzhľadom na dĺžku realizácie odpočinku. 
V dokumentácii MŠ bola použitá aktuálna odborná terminológia. 
          Splnením dvoch prijatých opatrení kontrolovaný subjekt neposkytoval krúžkovú činnosť 
zameranú na výučbu anglického jazyka, čím bola zosúladená v popoludňajších formách 
denných činností realizácia predprimárneho vzdelávania podľa ŠkVP, v súlade s učebnými 
osnovami príslušného ŠVP.  
 
Zamestnanci, ktorých sa príslušné inšpekčné zistenia týkajú, boli s výsledkami a závermi 
oboznámení. 
 
PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII: 

1. ŠkVP „ Sovie múdrosti, hráme sa a poznávame so sovičkami“, 
2. zápisnica z pedagogickej rady zo dňa 24. 05. 2022,    
3. zápis zo stretnutia s rodičmi detí (zo dňa 03. 05. 2022),                  
4. triedne knihy (školský rok 2021/2022, 2022/2023),  
5. plán VVČ  (mesiace máj - jún 2021/2022, september 2022/2023),  
6. školský poriadok MŠ Sklabiná,  
7. denný poriadok. 

 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školská inšpektorka: PaedDr. Miroslava Dobiasová, PhD. 
Dňa: 01. 10. 2022 
 
PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  
 
a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Banská Bystrica: 

                                                           

3  Zo dňa 03. 05. 2022; 
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PaedDr. Miroslava Dobiasová, PhD. 
 
b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
Iveta Gerbáčová 
 
Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 14. 10. 2022                          
v Sklabinej: 
 
a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Banská Bystrica: 
 
 
 
 
PaedDr. Miroslava Dobiasová, PhD.      ...................................................... 
 
 
b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
 
 
Iveta Gerbáčová            .....................................................  
 
 
Vyjadrenie vedúceho zamestnanca kontrolovaného subjektu, ktorého sa zistenia týkajú 
(vedúci zamestnanec môže zaslať písomné vyjadrenie k obsahu správy do 5 dní pracovných 
od prerokovania): 
 
Iveta Gerbáčová, riaditeľka materskej  školy                 ........................................................ 
 
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu:  
 
PaedDr. Miroslava Dobiasová, PhD., školská inšpektorka   ........................................................ 
 
 
Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti  
 
 
 


