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ŠTÁTNA ŠKOLSKÁ INŠPEKCIA 
Školské inšpekčné centrum Prešov 

Levočská 13, 080 01  Prešov 
 

Číslo: 7001/2022-2023 
 

 SPRÁVA  
o výsledkoch školskej inšpekcie 

vykonanej dňa 19. 09. 2022 

 

Názov kontrolovaného subjektu 

Materská škola, Vyšná Šebastová 156 

Zriaďovateľ Obec Vyšná Šebastová 

 
Vedúci zamestnanec kontrolovaného subjektu: 
Stanislava Klajberová, riaditeľka školy 
 
V súlade s poverením na následnú inšpekciu č. 7001/2022-2023 zo dňa 14. 09. 2022 
inšpekciu vykonala: 

PaedDr. Gabriela Mochňáková, školská inšpektorka, ŠIC Prešov  ........................................... 

 
 

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, Vyšná Šebastová 156 

Druh školskej inšpekcie komplexná 

Číslo poverenia 7040/2018-2019 

Dátum vykonania školskej inšpekcie od 26. 11. 2018 do 29. 11. 2018 

 
Meno školskej inšpektorky, ktorá inšpekciu vykonala:  
PaedDr. Vlasta Gmitrová, PhD.  
 
 
Zistené nedostatky:  

Porušenia platných právnych predpisov v čase komplexnej inšpekcie súviseli 
s neprerokovaním školského poriadku v rade školy a nezaistením bezpečnosti a ochrany 
zdravia detí vo výchove a vzdelávaní, pretože v materskej škole prekročili maximálny počet 
detí stanovený prevádzkovým poriadkom.   
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Prehľad uplatnených opatrení Počet 

Odporúčania 0 

Opatrenia prijaté zo strany kontrolovaného subjektu 0 

Opatrenia uložené Štátnou školskou inšpekciou 2 

 
Správu o splnení 1 uloženého opatrenia predložila riaditeľka školy Štátnej školskej 

inšpekcii (ďalej len „ŠŠI“) v stanovenom termíne, avšak k splneniu opatrenia súvisiaceho  
s prekročením maximálneho počtu detí určeného prevádzkovým poriadkom riaditeľka 
materskej školy nepodala ŠŠI žiadne informácie.  

 
1.2  ZISTENIA A ICH HODNOTENIE  
1.2.1 Plnenie uložených opatrení  

1. Dodržiavať prevádzkovým poriadkom stanovený maximálny počet detí.  
Kontrolou dokumentácie školy bolo zistené, že v školskom roku 2021/2022 

ukončilo školskú dochádzku 12 detí, pričom Mgr. Valéria Platková, ktorá bola v tomto 
čase poverená riadením materskej školy, prijala na predprimárne vzdelávanie 
od 01. 09. 2022 14 detí na celodennú výchovu a vzdelávanie a 1 dieťa na poldennú 
výchovu a vzdelávanie. 

V čase následnej inšpekcie bolo v 1. triede zaradených 21 3- až 6-ročných 
detí a v 2. triede 15 detí vo veku 3- až 4-roky so zaradením 2-ročného dieťaťa, čím 
došlo k navýšeniu maximálneho počtu detí stanoveného Regionálnym úradom 
verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove (ďalej len „RÚVZ“) z 33 na 36 detí  
a riaditeľka školy tak opätovne nezaistila ich bezpečnosť a ochranu zdravia  
vo výchove a vzdelávaní. 

Opatrenie nebolo splnené.  
 

      2. Prerokovať školský poriadok v rade školy. 
Riaditeľka školy po ukončení komplexnej inšpekcie požiadala radu školy, aby 

na najbližšie zasadnutie zaradili do programu bod prerokovania školského poriadku. 
Rada školy následne na zasadnutí dňa 15. 01. 2019 uvedený dokument prerokovala. 
Nakoľko v nasledujúcom období došlo k legislatívnym zmenám, riaditeľka školy 
školský poriadok prepracovala a opätovne prerokovala s radou školy. Predložený 
školský poriadok bol v rade školy prerokovaný dňa 27. 09. 2021, čo deklaroval  
aj podpis predsedu rady školy v uvedenom dokumente. 

Opatrenie bolo splnené.  
 
 
1.3  INÉ ZISTENIA 

Po vykonaní komplexnej inšpekcie bolo RÚVZ zaslané oznámenie, v ktorom ŠŠI 
poukázala na prekročenie najvyššieho počtu detí v materskej škole určeného ich 
rozhodnutím č. 2014/03042-03/D.11-Kov zo dňa 05. 12. 2014.  

RÚVZ vo svojej odpovedi ŠŠI zo dňa 16. 04. 2019 potvrdil zistené nedostatky a začal 
voči prevádzkovateľovi materskej školy správne konanie na odstránenie nedostatkov, o čom  
riaditeľka školy, ktorá bola vo funkcii od augusta 2022, nebola informovaná a nevedela sa  
k danej situácii vyjadriť. 
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 Kontrolou pedagogickej a ďalšej dokumentácie školy súvisiacej s predmetom školskej 
inšpekcie Štátna školská inšpekcia zistila, že názov školy používaný v pedagogickej 
dokumentácii1 nebol zhodný s názvom školy uvedeným v sieti, čo bolo v rozpore  
so všeobecne záväznými právnymi predpismi.   
 

2  ZÁVERY 

Splnením uloženého opatrenia súvisiaceho s prerokovaním školského poriadku v rade 
školy sa zabezpečila informovanosť orgánu školskej samosprávy o pravidlách fungovania 
materskej školy. 

Nesplnením opatrenia týkajúceho sa stanoveného maximálneho počtu detí RÚVZ 
došlo k ohrozeniu bezpečnosti a ochrany zdravia detí vo výchove a vzdelávaní. 

 
 
Zistilo sa porušenie všeobecne záväzných právnych a interných predpisov: 

1. § 152 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (škola 
nezaistila vo výchove a vzdelávaní bezpečnosť a ochranu zdravia detí, pretože 
prekročila maximálny počet detí stanovený prevádzkovým poriadkom),  

2. § 21 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (názov školy 
používaný v pedagogickej dokumentácií nebol zhodný s názvom školy uvedeným 
v sieti).  

 
Zamestnanci, ktorých sa príslušné inšpekčné zistenia týkajú, boli s výsledkami a závermi 
oboznámení. 
 
OPATRENIA ŠTÁTNEJ ŠKOLSKEJ INŠPEKCIE 
Na základe zistení a ich hodnotení uvedených v správe o výsledkoch školskej inšpekcie Štátna 
školská inšpekcia uplatňuje voči vedúcemu zamestnancovi kontrolovaného subjektu tieto 
opatrenia: 

1. ukladá kontrolovanému subjektu v lehote do 14. 10. 2022 prijať konkrétne 
opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov týkajúcich sa prekročenia 
maximálneho počtu detí stanoveného v prevádzkovom poriadku a používania 
odlišného názvu školy v pedagogickej dokumentácii a názvu školy uvedeného v sieti 
a predložiť ich Školskému inšpekčnému centru v Prešove s uvedenými termínmi 
splnenia a menami zodpovedných zamestnancov .  

 
Správu o splnení prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov a ich príčin predložiť 

Školskému inšpekčnému centru Prešov v termíne do 09. 07. 2023. 
 
PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 
1. školský poriadok 
2. evidencia dochádzky 
3. prevádzkový poriadok školy 

                                                           

1 Materská škola, Vyšná Šebastová 94. 
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4. rozhodnutie RÚVZ č. 2014/03042-03/D.11-Kov zo dňa 05. 12. 2014  

5. osobné spisy detí 
6. zoznam prijatých detí na povinné predprimárne vzdelávanie  
7. správa z prijímacieho konania na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2022/2023 
 
 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školská inšpektorka: PaedDr. Gabriela Mochňáková  
Dňa: 26. 09. 2022 
 
 
PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Prešov: 
 PaedDr. Gabriela Mochňáková 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
Stanislava Klajberová 

 
Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 03. 10. 2022 
v Prešove:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Prešov: 
 
 
 
 
 
 
 PaedDr. Gabriela Mochňáková   .....................................................  
 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
 
 
 
 

Stanislava Klajberová     ......................................................  
 

 
Vyjadrenie vedúceho zamestnanca kontrolovaného subjektu, ktorého sa zistenia týkajú 
(vedúci zamestnanec môže zaslať písomné vyjadrenie k obsahu správy do 5 pracovných dní 
od prerokovania): 
 
 
 
 
Stanislava Klajberová, riaditeľka školy   ....................................................  
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Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
 
 
 
PaedDr. Gabriela Mochňáková, školská inšpektorka .....................................................  
 

 
Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti 


