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Cieľom tematickej inšpekcie bolo zistiť stav vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry (SJSL) 

v školách s vyučovacím jazykom maďarským (VJM) a  aktuálny stav zabezpečenia a používania učebníc 

v školách s VJM. Predmetná školská inšpekcia sledovala cieľ prostredníctvom rozhovorov s vedúcimi 

pedagogickými zamestnancami a učiteľmi SJSL, pozorovaním priameho vyučovacieho procesu 

a kontrolou pedagogickej a ďalšej dokumentácie školy. 

1  ZÁKLADNÉ ÚDAJE O KONTROLOVANÝCH ŠKOLÁCH 

Tematická inšpekcia bola vykonaná v 15  základných školách (ZŠ), z nich bolo 14 s VJM a 1 s vyučovacím 
jazykom slovenským a maďarským.  Z uvedeného celkového počtu bolo 13 štátnych škôl a 2 cirkevné. 
V meste sídlilo 7 škôl, na vidieku sa nachádzalo 8 kontrolovaných subjektov (Tabuľka 1). 

TABUĽKA 1  Základné údaje o kontrovaných školách 

Počet kontrolovaných škôl 15 

Vyučovací jazyk 
škôl 

maďarský 14 

slovenský – maďarský  1 

Zriaďovateľ štátne školy 13 

cirkevné školy 2 

Sídlo školy mesto  7 

vidiek  8 

V školskom roku 2021/2022 sa v uvedených školách vzdelávalo 3 637 žiakov v triedach primárneho 
a nižšieho stredného vzdelávania, z toho 292 žiakov so zdravotným znevýhodnením (ZZ) a 768 žiakov 
zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP) vrátane žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 
(MRK). Dištančného vzdelávania (DV) sa v školskom roku 2020/2021 nezúčastňovalo 14 % žiakov 
(512), z nich 94 so ZZ a 335 zo SZP/MRK.  Z predmetu SJSL na konci školského roka 2020/2021 
neprospelo 181 žiakov, z nich 72 primárneho a  109 nižšieho stredného vzdelávania. Vykonanie 
komisionálnej skúšky na konci šk. roka 2020/2021 bolo riaditeľmi škôl povolené len 27 žiakom, z nich 
bolo úspešných 8 (1 žiak primárneho vzdelávania a 7 žiakov nižšieho stredného vzdelávania). 

2  HLAVNÉ ZISTENIA 

2.1  Modifikácia školského vzdelávacieho programu (ŠkVP) 

Pri analýze školskej dokumentácie bola pozornosť zameraná na to, či kontrolované subjekty 
modifikovali svoje ŠkVP s dôrazom na predmet SJSL s ohľadom na predchádzajúce dištančné 
vzdelávanie tak, aby minimalizovali jeho dopad na kvalitu vzdelávania. Zo zistení  vyplynulo, že zmenu 
učebného plánu (UP) vykonalo 8 kontrolovaných škôl.  Z toho v 7 školách1 sa úprava týkala posilnenia  
vyučovania predmetu SJSL 1 disponibilnou hodinou v 7. ročníku, čím bolo zabezpečené systematické 
každodenné vyučovanie tohto predmetu. Jedna škola2 postupovala podľa upraveného UP  v 1. – 5. 

                                                           
1 ZŠ s VJM – Alapiskola, Školská 7, Tomášov; ZŠ Mihálya Borsosa s VJM – Borsos Mihály Alapiskola, Štefana Majora 8, Veľké 

Úľany; ZŠ Gyulu Szabóa s VJM – Szabó Gyula Alapiskola, Školská ulica 936/1, Dunajská Streda – Dunaszerdahely; ZŠ 
a gymnázium s VJM – Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice; ZŠ s VJM - 
Alapiskola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou; ZŠ s VJM - Školská 4, Streda nad Bodrogom; Cirkevná 
základná škola Reformovanej kresťanskej cirkvi s VJM – Magyar Tanítasi Nyelvű Réformátus Egyházi Alapiskola, 
Elektrárenská 50, Vojany; 

2 ZŠ s MŠ Móra Kóczána s VJM – Kóczán Mór Alapiskola és Óvoda, Komenského 555, Zlatná na Ostrove 
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ročníku rozdeleného podľa cyklov3, UP v 6. – 9. ročníku upravený nebol. Napriek  prerozdeleniu 
disponibilných hodín v uvedenej škole nebolo zabezpečené každodenné vyučovanie predmetu SJSL v 1. 
a v 7.ročníku, naopak v 5. a v 9. ročníku bol zvýšený týždenný počet vyučovacích hodín SJSL na 6. 
Zisteným nedostatkom vo vzťahu k realizácii UP bola skutočnosť, že v 8 kontrolovaných subjektoch4 
nebolo dôsledne realizované delenie tried na skupiny v rámci vyučovania predmetu SJSL v zmysle 
poznámok k rámcovým učebným plánom (RUP).  K úprave učebných osnov (UO) pristúpili 2 školy5, 
ktoré sa zamerali na presun neodučených tém do vyšších ročníkov, prípadne na redukciu ich rozsahu 
s cieľom zabezpečiť dosiahnutie výstupných vzdelávacích štandardov6. Škola7, zapojená do pilotného 
overovania, upravila UO podľa cyklov. V systéme hodnotenia a klasifikácie kontrolované subjekty 
postupovali v súlade s metodickým pokynom8 a usmerneniami MŠVVaŠ SR9. Vlastné kritériá 
hodnotenia a klasifikácie žiakov zohľadňujúc špecifiká predmetu SJSL modifikovala len 1 škola10, ktorá 
upravila hodnotenie slovným komentárom v I. cykle pri celkovom hodnotení žiaka v predmete SJSL v 1. 
a 2. ročníku, a v 1. polroku 3. ročníka. V školách, ktoré modifikovali svoje ŠkVP boli zmeny odsúhlasené 
pedagogickými radami a zaznamenané v príslušnej školskej dokumentácii.  

 

2.2 Personálne podmienky 

Predmet SJSL v kontrolovaných subjektoch vyučovalo 133 učiteľov. V rámci primárneho vzdelávania 

vyučovalo  daný predmet 92 učiteľov, z nich 6,5 % nespĺňali kvalifikačné predpoklady/ osobitné 

kvalifikačné požiadavky na vyučovanie predmetu. V rámci nižšieho stredného vzdelávania vyučovalo 

v kontrolovaných školách predmet SJSL 41 učiteľov, z ktorých takmer pätina nespĺňali kvalifikačné 

predpoklady/ osobitné kvalifikačné požiadavky na vyučovanie predmetu.  

 
TABUĽKA 2  Personálne podmienky 

 
Primárne vzdelávanie Nižšie stredné vzdelávanie 

Počet učiteľov SJSL 92 41 

Z nich,  počet učiteľov, ktorí nespĺňali 
kvalifikačné predpoklady/ osobitné 
kvalifikačné požiadavky  
na vyučovanie predmetu SJSL 

6 8 

 
2.3 Zistenia z priameho pozorovania vyučovacieho procesu 

ŠŠI realizovala priame pozorovanie vyučovacieho procesu  na 287 hodinách SJSL, z toho 134 hodín 

v primárnom a 153 hodín v nižšom strednom vzdelávaní. Pozornosť bola cielene zameraná 

                                                           
3 Dodatok č. 8 k štátnemu vzdelávaciemu programu (ŠVP) Dodatok č. 8 ku ŠVP pre základné školy | Ministerstvo 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (minedu.sk) 
4 ZŠ s MŠ s VJM – Alapiskola és Óvoda, Záhradná 202, Jahodná; ZŠ s MŠ Józsefa  Kármána s VJM – Kármán József Alapiskola 

és Óvoda, Józsefa Kármána 25/5, Lučenec; ZŠ s VJM Gemer – Sajógömöri Magyar Tannyelvű Alapiskola, Gemer 61; ZŠ s MŠ 
– Alapiskola és Óvoda, Bátka 172; ZŠ s VJM - Alapiskola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou, ZŠ s VJM 
Alapiskola, Školská 4, Streda nad Bodrogom, ZŠ s VJM – Alapiskola, Komenského 1, Želiezovce; ZŠ Františka Rákócziho II. 
s VJM – II. Rákóczi Ferenc Alapiskola, V. Palkovicha 3, Kolárovo 

5 ZŠ s VJM – Alapiskola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou; ZŠ s MŠ – Alapiskola és Óvoda, Bátka 172;  
6 Dodatok č. 7 k ŠVP Dodatok č. 7 k ŠVP pre základné školy | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky (minedu.sk) 

Dodatok č. 9 k ŠVP Dodatok č. 9 k ŠVP pre základné školy | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky (minedu.sk) 
7 ZŠ s MŠ Móra Kóczána s VJM – Kóczán Mór Alapiskola és Óvoda, Komenského 555, Zlatná na Ostrove 
8 Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy;  
9 Usmernenie k priebežnému hodnoteniu a celkovému hodnoteniu žiakov základných škôl v školskom roku 2020/2021 počas 

mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 
10 ZŠ s MŠ Móra Kóczána s VJM – Kóczán Mór Alapiskola és Óvoda, Komenského 555, Zlatná na Ostrove 

https://www.minedu.sk/dodatok-c-8-ku-svp-pre-zakladne-skoly/
https://www.minedu.sk/dodatok-c-8-ku-svp-pre-zakladne-skoly/
https://www.minedu.sk/dodatok-c-7-k-svp-pre-zakladne-skoly/
https://www.minedu.sk/dodatok-c-7-k-svp-pre-zakladne-skoly/
https://www.minedu.sk/dodatok-c-9-k-svp-pre-zakladne-skoly/
https://www.minedu.sk/dodatok-c-9-k-svp-pre-zakladne-skoly/
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na   preukázanú úroveň komunikačných kompetencií žiakov a na spôsob podpory rozvíjania týchto 

kompetencií u žiakov zo strany učiteľov.  

 

Primárne vzdelávanie 
UČENIE SA ŽIAKA 

Komunikačné kompetencie žiakov boli sledované v 4 základných oblastiach – čítanie a počúvanie 
s porozumením, tvorba písomného a ústneho jazykového prejavu. 
Najlepšie zvládnutou komunikačnou oblasťou u žiakov primárneho vzdelávania bolo počúvanie 

s porozumením. Viac ako dve tretiny žiakov (67,2 %) porozumeli počutému textu a vedeli odpovedať 

na učiteľove otázky, ktoré s textom súviseli. Efektívnosť rozvíjania počúvania s porozumením 

na  niektorých hodinách však znižovalo zadávanie veku neprimeraných textov bez prihliadnutia 

na vedomostné zručnosti žiakov.  Ústny prejav žiakov bol na priemernej úrovni (64,4 %). Žiaci vcelku 

ovládali texty piesní a detských hier určených na memorovanie. V modelových vetách používali 

osvojenú základnú slovnú zásobu a vedeli reagovať na bežné pokyny učiteľa. Samostatne vytvoriť 

vlastný súvislý jazykový prejav či efektívny dialóg však zvládli  len v obmedzenej miere. Schopnosť čítať 

s porozumením preukázala polovica (51,6 %)  žiakov. Žiaci vedeli  plynule hlasne čítať veku primerané 

texty s menšími chybami vo výslovnosti a následne v týchto textoch dokázali vyhľadať kľúčové slová 

a základné informácie. Často však mali  problém sformulovať základnú myšlienku textu, len sporadicky 

vedeli vytvoriť jednoduché otázky k obsahu textu či vyjadriť vlastný postoj k preberanej téme. Veku 

primerane aplikovať základné pravidlá slovenského pravopisu v písomnom prejave dokázali žiaci 

v obmedzenej miere (45,3 %) (Graf 1).  

 

UČENIE UČITEĽOM 

Učitelia rozvíjali ústne a písomné komunikačné zručnosti žiakov na dvoch tretinách sledovaných hodín 

(65,6 %) najmä prostredníctvom priamej, komunikatívnej a audiovizuálnej metódy. Takmer 

na  všetkých hodinách vytvárali priestor pre opakovanie osvojeného učiva a utvrdzovanie slovnej 

zásoby kladením jasne formulovaných otázok, podnecovali žiakov k spievaniu piesní či recitovaniu 

detských básničiek a hier, pričom upozorňovali žiakov na správnu výslovnosť a artikuláciu. 

Len minimálne však do vyučovania zaraďovali úlohy zamerané na tvorbu dialógov, rovnako nevýrazne 

podnecovali žiakov k tvorbe vlastných krátkych súvislých textov. Na  viac ako polovici sledovaných 

hodín  viedli žiakov k písaniu textov, pričom bol dôraz kladený na rozvoj pravopisných zručností. 

Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti podporovali učitelia v menšej miere (48,8 % hodín). Pri práci 

s textom viedli žiakov na väčšine hodín  k hlasnému aj tichému čítaniu, na ktoré nadviazali zadávaním 

zisťovacích otázok zameraných na porozumenie obsahu textu. Čítanie s predpovedaním deja sa 

na hospitovaných hodinách takmer nevyskytlo. Učitelia len sporadicky smerovali žiakov k vyjadreniu 

vlastných postojov.  Úroveň rozvíjania čitateľskej gramotnosti znižovala skutočnosť, že z odporúčaných 

textových zdrojov boli takmer na všetkých sledovaných hodinách využívané len učebnice, zväčša bez 

zvukovej nahrávky (CD k učebnici). Ani na jednej vyučovacej hodine učitelia neposkytli žiakom možnosť 

pracovať s metodickými listami vypracovanými Štátnym pedagogickým ústavom (ŠPU). 

Vyučujúci sa na sledovaných hodinách usilovali o individuálny prístup, ktorý však bol len občas 
podporený zadávaním diferencovaných úloh a zadaní podľa špecifických potrieb a možností žiaka,  
posilnením sociálneho či rovesníckeho učenia. Nevýrazné uplatňovanie kompenzačných opatrení 
(na 36,9 % hodín) bolo čiastočne ovplyvnené skutočnosťou, že učitelia na viac ako polovici sledovaných 
hodín nemali možnosť využiť pomoc pedagogického asistenta (Graf 2). 
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Nižšie stredné  vzdelávanie 
UČENIE SA ŽIAKA 

Aj u žiakov nižšieho stredného vzdelávania boli komunikačné kompetencie sledované v oblastiach 

čítanie a počúvanie s porozumením, tvorba písomného a ústneho jazykového prejavu.   

Najviac rozvinuté komunikačné kompetencie (64,1 %) prejavili žiaci v oblasti počúvanie  

s porozumením. Na hodinách, na ktorých dostali príležitosť, počutému textu rozumeli a s pomocou 

učiteľa vedeli odpovedať na otázky viažuce sa k jeho obsahu. Efektivitu rozvíjania tejto kompetencie 

však znižovala skutočnosť, že až na tretine hodín nebol pre žiakov vytvorený priestor na jej 

prehlbovanie. V menšej miere (60,5 %) boli rozvíjané kompetencie žiakov pri tvorbe ústnych 

jazykových prejavov. Žiaci na väčšine sledovaných hodín používali osvojenú slovnú zásobu, ale len 

obmedzene dokázali vytvárať vety. Často sa vyjadrovali jednoslovne, prípadne krátkymi a málo 

rozvitými vetami.  Len sporadicky ovládali texty piesní určených na memorovanie, pretože pre túto 

činnosť nebol na sledovaných hodinách takmer vôbec vytváraný priestor. Možnosť tvoriť dialógy 

a aktívne používať jazyk žiaci nedostali až na dvoch tretinách sledovaných hodín, čo sa negatívne 

odrazilo v rozvoji ich verbálnych prejavov. Slabšie zručnosti prejavili žiaci v oblasti  čítanie 

s porozumením (54,8 %). Počas hospitovaných hodín žiaci väčšinou plynule čítali súvisle texty 

s menšími nedostatkami vo výslovnosti a artikulácii. V prečítaných textoch vedeli s pomocou 

vyučujúceho vyhľadať kľúčové slová a základné informácie. V menšej miere zreprodukovali prečítaný 

text na základe otázok. Samostatne dokázali vytvoriť otázky k prečítanému textu len sporadicky a len 

ojedinele dostali možnosť vyjadriť svoj vlastný názor, skúsenosť. Najnižšiu úroveň zo 4 základných 

komunikačných kompetencií  preukázali žiaci v oblasti písomného prejavu.  Ich schopnosť aplikovať 

základné pravidlá slovenského pravopisu bola  na úrovni 52 % (Graf 1).  

 

UČENIE UČITEĽOM 

Podpora rozvíjania komunikačných kompetencií žiakov v nižšom strednom vzdelávaní bola zo strany 

učiteľov nevýrazná. Vo vyučovaní prevažne uplatňovali priamu a gramaticko – prekladovú metódu, len  

sporadicky boli na sledovaných hodinách zastúpené situačné metódy, hranie rolí, brainstormingové 

metódy či projektové vyučovanie. Podpora rozvíjania písomných a ústnych komunikačných zručností 

žiakov bola zrejmá na menej ako polovici sledovaných hodín (47,1 %). Výrazne dominovalo opakovanie 

a upevňovanie učiva/ základnej slovnej zásoby prostredníctvom jasne formulovaných otázok zo strany 

učiteľa a vedenie žiakov k písaniu textu s dôrazom na rozvoj ich pravopisných zručností. K aktívnemu 

používaniu jazyka cez tvorbu krátkeho súvislého prejavu či  dialógov podľa vzorového rozhovoru boli 

žiaci vedení len minimálne, čo výrazne znižovalo možnosť rozvíjať ich komunikačné zručnosti v oblasti 

ústneho rečového prejavu. Čitateľská gramotnosť žiakov bola vyučujúcimi podporovaná v obmedzenej 

miere (42,7 % hodín). Na väčšine pozorovaných hodín učitelia síce vytvorili priestor pre tiché alebo 

hlasné čítanie, ale porozumenie textu overovali prevažne zisťovacími otázkami, ktoré výrazne znižovali 

priestor pre rozvoj komunikačných zručností žiakov. V menšej miere vyučujúci podnecovali žiakov 

k ústnej či písomnej sumarizácii prečítaného textu.  Nevýrazné bolo smerovanie žiakov k  vyjadrovaniu 

vlastného názoru, čítanie s predpovedaním deja nebolo efektívne zrealizované ani na jednej zo 

sledovaných vyučovacích hodín. Vyučujúci najčastejšie využívali odporúčané textové zdroje, 

predovšetkým učebnice. Zvukové nahrávky zaradili do vyučovacieho procesu sporadicky, metodické 

listy  ŠPÚ nevyužívali. Efektivitu podpory rozvíjania komunikačných kompetencií žiakov znižovalo aj 

nevýrazne uplatňovanie  kompenzačných opatrení (individuálny prístup učiteľa, diferenciácia úloh 

podľa špecifických potrieb žiakov, sociálne a rovesnícke učenie, predĺžený výklad). Podporu 

pedagogického asistenta mali možnosť učitelia využiť v obmedzenej miere (Graf 2). 
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GRAF 1  Preukázané komunikačné kompetencie žiakov primárneho a nižšieho stredného vzdelávania  na vyučovacích 
hodinách 

 

GRAF 2 Podpora rozvíjania komunikačných kompetencií  žiakov v primárnom a nižšom strednom vzdelávaní 

 
2.4 Využívanie učebníc schválených MŠVVaŠ SR pre školy s vyučovacím jazykom maďarským 

Všetky kontrolované školy v školskom roku 2021/2022 využívali vo vyučovaní jednotlivých predmetov 
v ročníkoch primárneho a nižšieho stredného vzdelávania v prevažnej miere učebnice schválené 
MŠVVaŠ SR pre ZŠ s VJM. Alternatívne učebnice boli využívané ojedinele v predmetoch anglický  jazyk, 
maďarský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra11, matematika, náboženská výchova 
a regionálna výchova.  Iné učebné texty a tituly boli používané na hodinách maďarského jazyka 
a literatúry, matematiky a informatiky. 
Väčšina riaditeľov (73,3 %) v rozhovore uviedla, že školy nezaznamenali problémy so zabezpečím 
učebníc, s výnimkou učebníc pre výchovné predmety (etická výchova, výtvarná výchova, pracovné 
vyučovanie, náboženstvo, technika), ojedinele informatiku (primárne a nižšie stredné vzdelávanie), 
matematiku (primárne vzdelávanie), anglický jazyk (nižšie stredné vzdelávanie). V jednej škole12 neboli 

                                                           
11 KRÍŽOM-KRÁŽOM, Univerzita Komenského Bratislava, 2014; Slovenský jazyk pre 7. ročník ZŠ s VJM, Nagy Adorján, SPN, 

2003; Zábavná slovenčina pre prváčikov maďarských škôl - Szlovákul játékosan od autorky Adriany Bakošovej; 
Keresztesi I., Darázsová A.: Slovenčina INAK, pracovné listy pre 1. - 2. ročník, Vytvorené pre MŠVVaŠ SR, 2021,; Pálinkáš M.: 
Slovenčina INAK, pracovné listy pre 3.- 4. ročník, Vytvorené pre MŠVVaŠ SR, 2021, 

12 Cirkevná Základná škola sv. Jána apoštola s vyučovacím jazykom maďarským – Szent János apostol Egyházi Alapiskola, 
Trhovisko 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely 

60,5%

64,1%

54,8%

52,0%

64,4%

67,2%

51,6%

45,3%

Žiaci používali osvojenú základnú slovnú zásobu, veku
primerane správne artikulovali,

dokázali na základe modelových viet tvoriť dialóg

Žiaci počúvali s porozumením (rozumeli počutému textu,
otázkam učiteľa)

Žiaci čítali  s porozumením (čítali plynule, dokázali
sformulovať základnú myšlienku

prečítaného textu, vyjadriť vlastný postoj, skúsenosť)

Žiaci v písomnom prejave veku primerane aplikovali základné
pravidlá slovenského pravopisu

1. stupeň 2. stupeň

47,1%

42,7%

39,0%

65,6%

48,8%

39,4%

Učiteľ podporoval  rozvíjanie ústnych aj písomných
komunikačných zručností žiakov

Učiteľ podporoval rozvíjanie čitateľskej gramotnosti

Učiteľ využíval rôznorodé textové zdroje

1. stupeň 2. stupeň
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dodané učebnice pre žiakov s mentálnym postihnutím. V dvoch školách13 boli učebnice pre predmet 
SJSL dodané bez CD. Niektorým riaditeľom (20 %) spôsoboval problém pri zaobstaraní dostatočného 
množstva učebníc nedostatočný rozpočet poskytnutý MŠVVaŠ na ich zabezpečenie. Len ojedinele 
(6,7 %) riaditelia videli problém v obmedzenej ponuke učebníc schválených MŠVVaŠ SR.  

 

3  ZÁVERY 

ŠŠI v 15 školách s  VJM posudzovala stav vyučovania SJSL a  aktuálny stav zabezpečenia a používania 

učebníc. Úpravy ŠkVP na zabezpečenie nadväznosti vzdelávania žiakov po dištančnom vyučovaní 

s dôrazom na predmet SJSL v školskom roku 2021/2022 vykonalo 53,3 % škôl, ktoré využili disponibilné 

hodiny na posilnenie časovej dotácie pre predmet SJSL v rámci nižšieho stredného vzdelávania. 

K zmenám UO pristúpilo 20 % škôl, zamerali sa na presun neodučených tém do vyššieho ročníka, 

prípadne vykonali  redukciu učiva. Jedna škola postupovala pri úprave UO podľa stanovených cyklov 

pre 1. – 5. ročník. V systéme hodnotenia a klasifikácie kontrolované subjekty postupovali v súlade 

s metodickým pokynom a usmerneniami MŠVVaŠ SR. Vlastné kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov 

zohľadňujúc špecifiká predmetu SJSL modifikovali len ojedinele. Odbornosť vyučovania predmetu SJSL 

bola zabezpečená na 89,5 %. Kontrolované školy  vo vyučovaní všetkých predmetov používali prevažne 

učebnice schválené MŠVVaŠ. Z rozhovor s riaditeľmi škôl vyplynulo, že so  zabezpečením učebníc 

väčšinou nemali problém, s výnimkou učebníc pre výchovné predmety. 

Z priameho pozorovania výchovno-vzdelávacieho procesu vyplynulo, že komunikačné kompetencie 

žiakov neboli rozvíjané komplexne. Vyučujúci na sledovaných hodinách neuplatnili dostatočne 

efektívne postupy, ktoré by napomohli žiakom osvojiť si aktívne používanie slovenského jazyka 

v bežných situáciách.  Žiaci oboch stupňov vzdelávania  prevažne chápali bežné pokyny učiteľa 

a rozumeli jeho súvislému prejavu, v rámci primárneho vzdelávania ovládali piesne a detské hry určené 

na memorovanie. Len ojedinele však dostali možnosť aktívne použiť svoje jazykové znalosti pri tvorbe 

vlastných súvislých prejavov či krátkych dialógov. Všetci žiaci boli vedení k hlasnému čítaniu 

so správnou artikuláciou. Porozumenie textu v primeranej miere preukázali tým, že vedeli odpovedať 

na otázky k jeho obsahu. Otázky učiteľov však boli prevažne uzavreté a mali zisťovací charakter, 

čo nevytváralo podmienky pre dostatočné rozvíjanie čitateľských zručností žiakov a malo negatívny 

dopad aj na rozvíjanie ich verbálneho prejavu. Žiaci prichádzajúci z málo podnetného sociálneho 

prostredia, väčšinou jednojazyčného, nemali adekvátne osvojené komunikačné kompetencie 

v slovenskom jazyku. Napriek tomu uplatňovanie kompenzačných opatrení v rámci sledovaných hodín 

bolo na nízkej úrovni, čím neboli vytvorené optimálne podmienky na inkluzívne vzdelávanie všetkých  

žiakov. Diferencované úlohy a zadania podľa špecifických potrieb žiakov, predĺžený výklad či rovesnícke 

učenie využívali vyučujúci sporadicky.  

 

3.1  Iné zistenia 

 V jednej ZŠ14 v  na primárnom vzdelávaní v 4. ročníku mali v rozvrhu hodín žiaci trikrát v týždni 
v jednom slede 6 vyučovacích hodín. 

 V  ZŠ s MŠ15 nebol v 5. a 6. ročníku dodržaný maximálny počet vyučovacích hodín v jednom dni 
a nebola dodržaná dĺžka obedňajšej prestávky v rozsahu minimálne 30 minút najneskôr po 
6. vyučovacej hodine. 

                                                           
13 ZŠ s MŠ– Alapiskola és Óvoda, Bátka 172; ZŠ s VJM Gemer – Sajógömöri Magyar Tannyelvű Alapiskola, Gemer 61 
14 ZŠ s VJM – Alapiskola, Komenského 1, Želiezovce 
15 ZŠ s MŠ Józsefa Kármána s VJM – Kármám József Alapiskola és Óvoda, Józsefa Kármána 25/5, Lučenec 
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 V ZŠ s MŠ16 nebol dodržaný počet vyučovacích hodín v jednom dni v 6. ročníku; v rozvrhu 
nebola zaradená  veľká prestávka v trvaní minimálne  15 minút a nebola nedodržaná dĺžky 
obedňajšej prestávky v rozsahu minimálne 30 minút.    

 V ďalšej ZŠ17 nebola pedagogická dokumentácia vedená dvojjazyčne. 

 V jednom kontrolovanom subjekte18 nebol pri vzdelávaní žiakov s mentálnym postihnutím 
začlenených v triede v rámci školskej integrácie akceptovaný RUP iŠVP pre nižšie stredné 
vzdelávanie. 

 V ZŠ a gymnáziu s VJM19 zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. stupeň ZŠ nespĺňala kvalifikačné 
predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a podkategórii pedagogického 
zamestnanca, čím nespĺňala požiadavku na výkon predmetnej činnosti vedúceho 
pedagogického zamestnanca. 

 

3.2  Opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov  

ŠŠI na základe vykonaných inšpekcií a ich zistení, s ohľadom na závažnosť nedostatkov a porušení 
všeobecne záväzných právnych a rezortných predpisov uplatnila odporúčania, uložila opatrenia alebo 
riaditeľom kontrolovaných subjektov uložila prijať opatrenia s cieľom skvalitniť úroveň pedagogického 
riadenia, podmienok výchovy a vzdelávania a výchovno-vzdelávacieho procesu. Zriaďovateľov 2 škôl20  
upozornila na nedostatky, ktorých riešenie patrí do ich kompetencie. 

4  ODPORÚČANIA A PODNETY 

4.1  Odporúčania na úrovni škôl  

 zabezpečiť aktualizačné vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov zamerané 
na prehlbovanie ich vedomostí a zručností potrebných na uplatňovanie efektívnych stratégií 
vyučovania a učenia sa žiakov v predmete SJSL; 

 zamerať zvýšenú pozornosť v rámci internej kontroly na rozvíjanie komunikačných 
kompetencií žiakov a celkovú úroveň vyučovania predmetu SJSL;  

 rozvíjať komunikačné zručnosti žiakov v oblasti tvorby vlastných ústnych jazykových prejavov; 

 voliť pri rozvíjaní čitateľskej gramotnosť žiakov také metódy a formy, ktoré  podporujú rozvoj 
verbálnych zručností žiakov (reprodukovanie textu, tvorenie otázok k textu, čítanie 
s predpovedaním deja); 

 podnecovať žiakov k vyjadrovaniu vlastných postojov a skúseností; 

 deliť na všetkých hodinách SJSL triedy na skupiny; 

 uplatňovať cielene kompenzačné opatrenia tak, aby boli vytvorené optimálne podmienky 
na inkluzívne vzdelávanie všetkých  žiakov. 

4.2  Odporúčania pre zriaďovateľov 

 skvalitňovať materiálno-technické vybavenie škôl participovaním pri zabezpečovaní učebných 

pomôcok pre vyučovanie SJSL; 

 

                                                           
16 ZŠ s MŠ – Alapiskola és Óvoda, Bátka 172 
17 Cirkevná Základná škola sv. Jána apoštola s vyučovacím jazykom maďarským – Szent János apostol Egyházi Alapiskola, 

Trhovisko 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely 
18 ZŠ s MŠ – Alapiskola és Óvoda Bátka 172 
19 ZŠ a gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským – Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola, 

Kuzmányho 6, Košice 
20 ZŠ a gymnázium s VJM – Mária Sándor Magyar Tanítási Nyelvü Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice; ZŠ s VJM – 

Alapiskola Československej armády 15, Moldava nad Bodvou 
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4.3  Odporúčania na úrovni systému 

 rozšíriť ponuku metodických a učebných materiálov (učebné texty, edukačné programy 

v elektronickej podobe, didaktické pomôcky) pre učiteľov SJSL; 

 zabezpečiť ponuku učebných textov na vyučovanie všetkých predmetov uvedených v RUP pre 
školy s VJM; 

 zabezpečiť ponuku vzdelávania pre pedagogických zamestnancov orientovanú na efektívne 

stratégie vyučovania SJSL v ZŠ s VJM; 

 zverejňovať príklady dobrej praxe z vyučovania SJSL (publikované ako záverečné výstupy 
zo vzdelávaní/atestácií).  
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