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V súlade s poverením na následnú inšpekciu č. 7012/2022-2023 zo dňa 17. 10. 2022 
inšpekciu vykonal: 

RNDr. František Bočkay, školský inšpektor – ŠIC Prešov ................................................... 

 
 

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, Tajovského ulica 2764/17, Poprad 

Druh školskej inšpekcie Následná inšpekcia 

Číslo poverenia 7007/2021-2022 

Dátum vykonania školskej inšpekcie 29. 09. 2021 

 
Mená školských inšpektorov, ktorí inšpekciu vykonali:  
RNDr. František Bočkay; PaedDr. Beáta Hricková; Mgr. Ivona Staníková 
 
Zistené nedostatky:  

Pri následnej inšpekcii bolo Štátnou školskou inšpekciou zistené porušenie všeobecne 
záväzného právneho predpisu súvisiaceho so zriaďovaním skupín žiakov rôznych tried 
rovnakého ročníka pri vyučovaní predmetu informatika.  
 



 

2 

 

Prehľad uplatnených opatrení Počet 

Odporúčania 0 

Opatrenia prijaté zo strany kontrolovaného subjektu 0 

Opatrenia uložené Štátnou školskou inšpekciou 1 

 
Správu o splnení uloženého opatrenia na odstránenie nedostatkov a ich príčin zaslala 

riaditeľka školy v stanovenom termíne. 

 
1.2  ZISTENIA A ICH HODNOTENIE  
1.2.1  Plnenie uloženého opatrenia 

1. Organizáciu vyučovania predmetu informatika na 1. a 2. stupni zosúladiť s platným 
právnym predpisom. 

V čase konania následnej inšpekcie v školskom roku 2021/2022 škola spájala 
do skupín žiakov rôznych tried rovnakého ročníka pri vyučovaní predmetu informatika 
(3., 5., 7. a 8. ročník). Uvedený nedostatok škola v stanovenom termíne odstránila 
zmenou rozvrhu, ktorý bol upravený riaditeľkou školy s účinnosťou od 01. 02. 2022, 
avšak v súvislosti so zmenou všeobecne záväzného právneho predpisu od 01. 07. 2022 
sa uložené opatrenie stalo neaktuálne. 

                        Opatrenie bolo neaktuálne. 

 

2  ZÁVERY 

Kontrolovaná škola vo výchovno-vzdelávacom procese delila triedy a zriaďovala 
skupiny žiakov v zmysle platného právneho predpisu. 
 
Zamestnanci, ktorých sa príslušné inšpekčné zistenia týkajú, boli s výsledkami a závermi 
oboznámení. 

 
PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 
1. školský vzdelávací program 
2. rozvrhy hodín jednotlivých tried 
3. rozvrhy hodín jednotlivých učiteľov 
4. prehľad delení tried na skupiny v školskom roku 2022/2023 
 
 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovil: 
Školský inšpektor: RNDr. František Bočkay 
Dňa: 25. 10. 2022 
 
 
PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Prešov: 
RNDr. František Bočkay 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
PaedDr. Renáta Vlčková  
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Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 02. 11. 2022  
v Prešove:  

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Prešov: 
 
 
 
 
 
 

RNDr. František Bočkay    .....................................................  
 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
 
 
 
 

PaedDr. Renáta Vlčková    .....................................................  

 
Vyjadrenie vedúceho zamestnanca kontrolovaného subjektu, ktorého sa zistenia týkajú 
(vedúci zamestnanec môže zaslať písomné vyjadrenie k obsahu správy do 5 pracovných dní 
od prerokovania): 
 
 
 
 
PaedDr. Renáta Vlčková, riaditeľka školy   ....................................................  
  
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
 
 
 
RNDr. František Bočkay, školský inšpektor   .....................................................  

 
 
Na vedomie 
Úsek inšpekčnej činnosti  
 


