
 

 

1 

 

 

ŠTÁTNA ŠKOLSKÁ INŠPEKCIA 
Školské inšpekčné centrum Banská Bystrica 

Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica 
 

Číslo: 6024/2022-2023 
 

SPRÁVA 
o výsledkoch školskej inšpekcie 

vykonanej dňa 09. 11. 2022  

Názov kontrolovaného subjektu 

Základná škola, Ul. M. R. Štefánika č. 17, Žiar nad Hronom 

Zriaďovateľ Mesto Žiar nad Hronom 

 
 Vedúci zamestnanci kontrolovaného subjektu: 
Mgr. Ľubica Baranová, riaditeľka školy 
Mgr. Lenka Považanová, zástupkyňa riaditeľky školy 
Mgr. Kristína Holá, zástupkyňa riaditeľky školy 

 
 V súlade s poverením na následnú inšpekciu č. 6024/2022-2023 zo dňa 03. 11. 2022 inšpekciu  
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1  PREDMET ŠKOLSKEJ INŠPEKCIE 

Stav odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v základných školách 

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

Kontrolovaný subjekt 

Základná škola, Ul. M. R. Štefánika č. 17, Žiar nad Hronom 

Druh školskej inšpekcie tematická 

Číslo poverenia 6086/2021-2022 

Dátum vykonania školskej inšpekcie 28. 03. 2022 – 30. 03. 2022 

 
Mená školských inšpektorov, ktorí inšpekciu vykonali: 
Mgr. Gabriela Fuňáková; PaedDr. Katarína Mužíková; 
 
Zistené nedostatky: 
Z tematickej inšpekcie vyplynuli nedostatky v dodržiavaní právnych predpisov týkajúce sa 
personálneho riadenia, pedagogická asistentka nespĺňala kvalifikačné predpoklady na výkon 
pedagogickej činnosti. 
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S cieľom skvalitniť intervenčné činnosti PA školská inšpekcia odporučila zaradiť do ich práce 
aktivity a cvičenia zamerané na rozvíjanie sebahodnotiacich zručností u žiakov so zdravotným 
znevýhodnením. 
 

Prehľad uplatnených opatrení Počet 

Odporúčania 1 

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. Do intervenčnej činnosti pedagogických asistentiek zaradiť rozvíjanie 
sebahodnotiacich zručností u žiakov so ZZ.  
Riaditeľkou školy predložené žiacke sebahodnotiace záznamy a plány činnosti 
pedagogických asistentiek na školský rok 2022/2023 preukázali zaradenie a realizáciu 
aktivít na rozvíjanie sebahodnotiacich zručností žiakov do ich intervenčnej činnosti. 
Odporúčanie bolo akceptované. 

 
1.2.2  Plnenie opatrení prijatých kontrolovaným subjektom 

1. Zabezpečiť splnenie kvalifikačných predpokladov na výkon pedagogickej činnosti 
1 pedagogického zamestnanca.  
Riaditeľka školy predložila potvrdenie o návšteve školy vydané Elokovaným 
pracoviskom Súkromnej strednej odbornej školy pedagogickej EBG, Námestie Matice 
slovenskej 23, Žiar nad Hronom, z ktorého vyplynulo, že pedagogická asistentka 
nespĺňajúca kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti je aktuálne 
žiačkou 1. ročníka diaľkového kvalifikačného pomaturitného štúdia v odbore učiteľstvo 
pre materské školy a vychovávateľstvo.  
Opatrenie bolo splnené.  

 
2  ZÁVERY 

Riaditeľka školy akceptovala odporúčanie uplatnené školskou inšpekciou. Zaradením aktivít 
a vypĺňaním sebahodnotiaceho záznamu žiakmi boli rozvíjané ich sebahodnotiace zručnosti. 
Realizované analýzy záznamov môžu byť užitočným nástrojom na zistenie efektivity 
nastavených procesov integrácie žiakov pri ich pravidelnom prehodnocovaní konzíliom 
odborníkov.  
Splnením opatrenia týkajúceho sa doplnenia kvalifikačných predpokladov pedagogickej 
asistentky boli vytvorené predpoklady na zabezpečenie zvýšenia odbornosti 
výchovnovzdelávacieho procesu a jej profesijných kompetencií na výkon pedagogickej 
činnosti. 
 
Zamestnanci, ktorých sa príslušné inšpekčné zistenia týkajú, boli s výsledkami a závermi 
oboznámení. 
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PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII: 
1. potvrdenie o návšteve školy PA, 
2. plány činnosti PA na šk. rok 2022/2023, 
3. žiacke sebahodnotiace záznamy. 

 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školská inšpektorka:  Mgr. Gabriela Fuňáková  
Dňa: 14. 11. 2022 
 
 
PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Banská Bystrica: 
Mgr. Gabriela Fuňáková 
 
 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
Mgr. Ľubica Baranová 
 
 
Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 22. 11. 2022 v Banskej 
Bystrici: 

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Banská Bystrica: 
 
 
 
 
 
Mgr. Gabriela Fuňáková     .....................................................  
 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
 
 
 
Mgr. Ľubica Baranová      ........................................................ 

 
 
Vyjadrenie vedúceho zamestnanca kontrolovaného subjektu, ktorého sa zistenia týkajú 
(vedúci zamestnanec môže zaslať písomné vyjadrenie k obsahu správy do 5 dní pracovných 
od prerokovania): 
 
 
 
 
Mgr. Ľubica Baranová, riaditeľka školy   ........................................................ 
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Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
 
 
 
Mgr. Gabriela Fuňáková, školská inšpektorka  ........................................................ 
 
 
Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti 


