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Vedúci zamestnanci kontrolovaného subjektu: 
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V súlade s poverením na následnú inšpekciu č. 7013/2022-2023 zo dňa 21. 10. 2022 inšpekciu 
vykonal: 

Mgr. Ľubomír Mitráš, 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, Bajerov 96 

Druh školskej inšpekcie Následná inšpekcia 

Číslo poverenia 7124/2021-2022 

Dátum vykonania školskej inšpekcie 25. 05. 2022 

 
Mená školských inšpektorov, ktorí inšpekciu vykonali: 
Mgr. Ľubomír Mitráš, Mgr. Ivona Staníková 

 

Zistené nedostatky:  
Počas následnej inšpekcie boli Štátnou školskou inšpekciou zistené nedostatky  

v organizácii vyučovania, ktoré sa týkali prekročenia maximálneho povoleného počtu žiakov  

v špeciálnej triede.  
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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 zaslal 

riaditeľ školy v stanovenom termíne.  
 
1.2  ZISTENIA A ICH HODNOTENIE 
1.2.1 Plnenie uloženého opatrenia 

1. Dodržať najvyšší počet žiakov s mentálnym postihnutím (ďalej len „MP“) v špeciálnej 

triede v súlade s platným právnym predpisom. 

V školskom roku 2022/2023 boli žiaci s diagnostikovaným MP vzdelávaní  
v 2 špeciálnych triedach s označením Š. I (4 žiaci 6. ročníka, 1 žiak 8. ročníka) a Š. II  
(7 žiakov 7. ročníka). V týchto triedach sa vzdelávali výlučne žiaci s ľahkým stupňom 
MP (variant A), čím bol dodržaný právnym predpisom stanovený maximálny počet 
žiakov.  

Opatrenie bolo splnené.  
 
 

2  ZÁVERY 

Riaditeľ školy splnením uloženého opatrenia odstránil nedostatky v oblasti organizácie 

vyučovania v špeciálnych triedach, čo malo pozitívny vplyv na zaistenie bezpečnosti a ochrany 

zdravia žiakov, ako aj na zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu.  

 
Zamestnanci, ktorých sa príslušné inšpekčné zistenia týkajú, boli s výsledkami a závermi 
oboznámení. 
 
 
PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 
1. zápisnice zo zasadnutí pedagogickej rady 
2. návrh na vzdelávanie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

3. správa zo psychologického vyšetrenia 

4. správa zo špeciálnopedagogického vyšetrenia 

5. zoznamy žiakov špeciálnych tried 

6. triedne výkazy 

Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovil: 
školský inšpektor: Mgr. Ľubomír Mitráš 
Dňa: 02. 11. 2022 
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PREROKOVANIE SPRÁVY 
Na prerokovaní správy o výsledkoch školskej inšpekcie sa zúčastnili: 

a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Prešov: 
Mgr. Ľubomír Mitráš 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
PaedDr. Milan Černaj 
 
 

Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 04. 11. 2022 v Prešove: 
a) za Štátnu školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Prešov: 

 
 
 
 

Mgr. Ľubomír Mitráš     ...................................................... 
 
 
 
 

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
 
 
            PaedDr. Milan Černaj     ...................................................... 
 
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. Milan Černaj, riaditeľ školy     ..................................................... 
 
Stanovisko školského inšpektora k vyjadreniu: 
 
 
 
Mgr. Ľubomír Mitráš, školský inšpektor   ...................................................... 
 
 
Na vedomie  
Úsek inšpekčnej činnosti  


