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ŠTÁTNA ŠKOLSKÁ INŠPEKCIA 
Školské inšpekčné centrum Prešov 

Levočská 13, 080 01  Prešov 
 

Číslo: 7015/2022-2023 
 

 SPRÁVA  
o výsledkoch školskej inšpekcie 

vykonanej dňa 03. 11. 2022 

 

Názov kontrolovaného subjektu 

Materská škola, Vislanka 79 

Zriaďovateľ Obec Vislanka 

 
Vedúca zamestnankyňa kontrolovaného subjektu: 
Ing. Jozefína Firmentová, riaditeľka školy 
 
V súlade s poverením na následnú inšpekciu č. 7015/2022-2023 zo dňa 02. 11. 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, Vislanka 79 

Druh školskej inšpekcie tematická 

Číslo poverenia 7017/2021-2022 

Dátum vykonania školskej inšpekcie od 09. 11. 2021 do 11. 11. 2021 

 
Meno školskej inšpektorky, ktorá inšpekciu vykonala:  
PaedDr. Gabriela Mochňáková 
 
Zistené nedostatky:  

Porušenie platného právneho predpisu v čase tematickej inšpekcie súviselo 
s nevypracovaním ostatných podmienok prijímania detí do materskej školy (ďalej len „MŠ“)  
a ich nezverejnenia na verejne prístupnom mieste.  

Ďalší zistený nedostatok súvisel s nezapracovaním pokynov a usmernení týkajúcich sa 
cieľov a obsahu detí plniacich povinné predprimárne vzdelávanie (ďalej aj ako „PPV“)  
do učebných osnov.  
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Prehľad uplatnených opatrení Počet 

Odporúčania 1 

Opatrenia prijaté zo strany kontrolovaného subjektu 0 

Opatrenia uložené Štátnou školskou inšpekciou 1 

 
Správu o splnení uloženého opatrenia predložila riaditeľka školy Štátnej školskej 

inšpekcii v stanovenom termíne.   
 

1.2  ZISTENIA A ICH HODNOTENIE  
1.2.1 Akceptácia odporúčania 

1. Do učebných osnov zapracovať pokyny a usmernenia týkajúce sa cieľov a obsahu 
vzdelávania detí plniacich PPV.  

V čase následnej inšpekcie v MŠ uskutočňovali výchovu a vzdelávanie podľa 
školského vzdelávacieho programu „Tak to vidím, cítim, prežívam“ (ďalej len „ŠkVP“), 
ktorého štruktúra bola v súlade s princípmi, cieľmi a ustanoveniami školského zákona. 
Spracovaný obsah poskytoval potrebné informácie o fungovaní MŠ a vlastné ciele 
vychádzali z jej zamerania. Pokyny a usmernenia1 súvisiace s cieľmi a obsahom detí 
plniacich PPV boli zapracované, konkretizované a tvorili prílohu č. 3 ŠkVP. 

Odporúčanie bolo akceptované.   
 
1.2.2 Plnenie uloženého opatrenia  

1. Vypracovať ostatné podmienky prijímania detí do materskej školy a zverejniť ich 
na verejne prístupnom mieste. 

Vypracované ostatné podmienky prijímania detí do MŠ tvorili prílohu  
č. 1 školského poriadku. Zadefinovanie ďalších kritérií a postupov pri zaradzovaní 
mladších detí do MŠ, umožňovalo pri zvýšenom záujme zákonných zástupcov  
o  umiestnenie ich detí do MŠ, postupovať v súlade s dodržaním zásad rovnakého 
zaobchádzania a zásad zákazu akýchkoľvek foriem diskriminácie. Školský poriadok  
aj s prílohou bol zverejnený v detskej šatni. 

Opatrenie bolo splnené.  
 
1.3 INÉ ZISTENIA 

Po vykonaní tematickej inšpekcie bol zriaďovateľ školy v zmysle § 8 ods. 1 písm. b) 
vyhlášky MŠ SR č. 137/2005 Z. z. o školskej inšpekcii upozornený na nedostatky súvisiace  
s nezabezpečením materiálno-technického vybavenia MŠ v zmysle požiadaviek Štátneho 
vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v MŠ (ďalej len „ŠVP“). 

Fyzickou obhliadkou priestorov bolo zistené, že zriaďovateľ zabezpečil pre MŠ 
výpočtovú techniku a do MŠ bolo zakúpených aj niekoľko nových učebných pomôcok 
dôležitých pre plnenie cieľov jednotlivých vzdelávacích oblastí ŠVP. V čase následnej 
inšpekcie bolo zistené, že vo vybavení MŠ došlo v porovnaní so stavom v období tematickej 
inšpekcie k zlepšeniu. Zriaďovateľ uvedené upozornenie akceptoval. 

 

                                                           

1 Povinné predprimárne vzdelávanie: Sprievodca cieľmi a obsahom. 
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Kontrolou dokumentácie školy boli zistené nové skutočnosti, ktoré poukázali na to,  
že v aktuálnom školskom roku 2022/2023 bolo v jednotriednej MŠ zaradených 17 detí,  
čím došlo k navýšeniu maximálneho počtu detí stanoveného v prevádzkovom poriadku 
Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni (ďalej len „RÚVZ“)2 
z 15 na 17 a riaditeľka školy tak nezaistila bezpečnosť a ochranu zdravia detí vo výchove  
a vzdelávaní.  

  

2  ZÁVERY 

Akceptáciou odporúčania, riaditeľka MŠ vytvorila väčší priestor pre dosahovanie 
cieľov jednotlivých vzdelávacích oblastí príslušného ŠVP s ohľadom na špecifické potreby 
detí.  

Splnením uloženého opatrenia sa vymedzili pravidlá postupu pri prijímaní detí do MŠ 
v súlade s uplatnením požiadavky zabezpečenia rovnoprávneho prístupu k výchove 
a vzdelávaniu všetkých detí, avšak pri rozhodovaní o prijatí detí do MŠ na školský rok 
2022/2023 riaditeľka školy nepostupovala v súlade s platnou legislatívou a do MŠ prijala 
vyšší počet detí, ako jej to umožňovala kapacita stanovená RÚVZ.  
 
 
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). 
 

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 opatrenie 
a) Dodržiavať prevádzkovým poriadkom stanovený maximálny počet detí.  

Termín:  30. 06. 2023                                                     Zodpovedná: riaditeľka školy                                           
 

Správu o splnení uloženého opatrenia na odstránenie nedostatkov a jeho príčin 
predložiť Školskému inšpekčnému centru Prešov v termíne do 15. 07. 2023. 
 
 
PÍSOMNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRI ŠKOLSKEJ INŠPEKCII 
1. ŠkVP 
2. školský poriadok  
3. dochádzka detí 
4. evidencia prijatých detí 
                                                           

2 Rozhodnutie RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni č. 2016/00716/HDM/172 zo dňa 16. 09. 2016 
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5. prevádzkový poriadok 

6. rozhodnutie RÚVZ  
7. rozhodnutia o prijatí detí do MŠ 
 
Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhotovila: 
školská inšpektorka: PaedDr. Gabriela Mochňáková  
Dňa: 08. 11. 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: 
Ing. Jozefína Firmentová 

 
 
Prerokovanie správy o výsledkoch školskej inšpekcie potvrdzujú dňa 16. 11. 2022 
v Prešove:  

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

b) za kontrolovaný subjekt zodpovedný vedúci zamestnanec: 
 
 
 
 
 

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


